




















บริษทั เนช่ัน มลัติมเีดยี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 1 มกราคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 1 มกราคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2560 2559 2559 2560 2559 2559

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 186,398,722     233,693,922       207,525,311     9,481,223            26,768,246       17,758,285       

เงินลงทุนชัว่คราว 9 125,421,715     422,376,193       822,149,643     -                      49,288,713       2,549               

ลูกหน้ีการคา้ 10 274,767,764     398,048,724       588,556,740     932,770,606        1,168,238,871  1,083,108,218  

รายไดค้า้งรับ 3, 7 77,069,842       99,468,957         167,704,292     25,237,531          13,878,813       29,157,336       

ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 11 59,605,476       89,842,411         85,826,136       339,142,823        927,673,352     649,800,574     

สินคา้คงเหลือ   12 68,115,945       136,926,036       379,967,569     16,262,360          26,223,637       69,698,118       

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 13 285,792,385     321,558,486       242,306,751     82,459,905          90,502,258       66,182,620       

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,077,171,849  1,701,914,729    2,494,036,442  1,405,354,448     2,302,573,890  1,915,707,700  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช้ 14 478,638            861,618              2,682,654        -                      -                   -                   

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 15 23,226,005       23,156,526         22,076,249       1,800,000            1,800,000        1,800,000        

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 16 -                   -                     -                   1,490,563,920     3,627,879,275  2,993,311,391  

เงินลงทุนระยะยาวในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18 -                   -                     -                   -                      -                   -                   

เงินลงทุนระยะยาวในบริษทัอ่ืน 9 4,019,185         7,415,844           10,342,497       4,019,185            7,415,844        10,342,497       

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 19 70,654,548       75,446,583         44,677,757       62,205,134          64,495,244       44,677,757       

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4, 20 1,462,585,494  1,488,481,024    1,646,419,498  445,152,717        489,345,282     528,224,191     

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 21 66,983,615       171,182,015       115,517,353     5,443,928            7,511,243        11,691,160       

ใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ี

   และประกอบกิจการโทรทศัน์ 22 1,049,289,369  2,574,170,702    2,783,779,533  -                      -                   -                   

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 23 77,316,597       112,053,123       262,921,978     9,751,725            21,352,550       92,414,477       

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 213,353,593     201,529,222       213,879,317     113,576,200        128,588,112     159,457,033     

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 24,851,379       29,218,722         25,808,862       10,989,936          12,565,057       9,916,264        

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,992,758,423  4,683,515,379    5,128,105,698  2,143,502,745     4,360,952,607  3,851,834,770  

รวมสินทรัพย์ 4,069,930,272  6,385,430,108    7,622,142,140  3,548,857,193     6,663,526,497  5,767,542,470  

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)(บาท)

งบการเงินรวม

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบแสดงฐานะการเงนิ

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 1 มกราคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 1 มกราคม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น หมายเหตุ 2560 2559 2559 2560 2559 2559

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและ

   เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 24 864,673,663     549,430,992       590,384,836     801,184,751        492,980,198     519,497,304     

เจา้หน้ีการคา้ 25 105,023,638     99,264,197         133,706,003     1,341,373,708     1,509,797,797  1,177,449,030  

เจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 26 67,394,508       26,139,951         26,328,803       38,087,710          28,594,237       25,695,733       

รายไดร้อตดับญัชี 95,518,157       119,995,484       93,320,510       36,884,390          27,728,783       33,153,567       

ส่วนของค่าใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ี

   และประกอบกิจการโทรทศัน์คา้งจ่าย
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 28 297,964,168     584,068,719       556,203,640     -                      -                   -                   
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 24 156,000,000     120,000,000       -                   156,000,000        120,000,000     -                   
เงินกูย้มืระยะสั้น 24 553,500,223     550,000,000       -                   553,500,223        550,000,000     -                   

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน

   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 24 -                   1,066,172           1,561,041        -                      1,066,172        1,561,041        

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 3, 27 166,496,782     187,344,952       216,231,989     90,282,158          70,623,925       69,632,279       

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 3 -                   8,108                 417,749           -                      -                   -                   

ภาษีขายท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 178,133,657     226,745,927       213,353,190     51,371,219          59,565,068       55,492,454       

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 15,961,494       21,923,130         22,885,069       4,678,714            8,815,335        7,032,608        

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 2,500,666,290  2,485,987,632    1,854,392,830  3,073,362,873     2,869,171,515  1,889,514,016  

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

ค่าใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ีและ

   ประกอบกิจการโทรทศัน์คา้งจ่าย 28 1,131,218,342  1,130,069,671    1,714,138,390  -                      -                   -                   

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 24 47,000,000       158,833,333       -                   47,000,000          158,833,333     -                   

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน -                   -                     1,270,784        -                      -                   1,270,784        

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 23 31,230,072       20,909,398         17,826,173       -                      -                   -                   

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับ

   ผลประโยชน์พนกังาน 29 137,980,447     167,252,750       163,856,203     43,507,442          47,684,856       52,165,755       

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 30 87,315,106       105,061,289       130,431,918     66,433,250          81,903,868       100,734,575     

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 1,434,743,967  1,582,126,441    2,027,523,468  156,940,692        288,422,057     154,171,114     

รวมหนีสิ้น 3,935,410,257  4,068,114,073    3,881,916,298  3,230,303,565     3,157,593,572  2,043,685,130  

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

งบการเงินรวม

(บาท)

บริษทั เนช่ัน มลัติมเีดยี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบแสดงฐานะการเงนิ

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 1 มกราคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 1 มกราคม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น หมายเหตุ 2560 2559 2559 2560 2559 2559

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 31
   ทุนจดทะเบียน 2,663,572,195  2,663,572,195    2,663,572,195  2,663,572,195     2,663,572,195  2,663,572,195  

   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 2,155,959,049  2,155,959,049    2,155,848,809  2,155,959,049     2,155,959,049  2,155,848,809  

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 31, 32

   ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 1,169,694,244  1,169,694,244    1,169,344,804  1,169,694,244     1,169,694,244  1,169,344,804  

   ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัของบริษทัยอ่ย 96,939,173       96,604,862         95,397,593       -                      -                   -                   

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น 32 35,345,366       30,012,457         18,665,439       30,742,698          25,057,328       14,511,236       

สาํรองการซ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น 32 (91,013,286)      (91,013,286)       (91,013,286)     -                      -                   -                   

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

   จดัสรรแลว้

      ทุนสาํรองตามกฎหมาย 33 32,700,000       32,700,000         32,700,000       32,700,000          32,700,000       32,700,000       

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม) 3 (3,556,270,055) (1,399,684,610)   (91,467,016)     (3,102,743,297)   126,754,031     355,702,896     

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 33 167,161,062     (4,231,727)         (4,250,405)       32,200,934          (4,231,727)       (4,250,405)       

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 10,515,553       1,990,040,989    3,285,225,938  318,553,628        3,505,932,925  3,723,857,340  

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 3, 17 124,004,462     327,275,046       454,999,904     -                      -                   -                   

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 134,520,015     2,317,316,035    3,740,225,842  318,553,628        3,505,932,925  3,723,857,340  

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,069,930,272  6,385,430,108    7,622,142,140  3,548,857,193     6,663,526,497  5,767,542,470  

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

งบการเงินรวม

(บาท)

บริษทั เนช่ัน มลัติมเีดยี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

(บาท)
รายได้ 7
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 3 1,809,052,334     2,021,668,301   450,044,175      627,152,987      
รายไดจ้ากการลงทุน 35 8,710,466            22,603,972        14,836,163        103,381,011      
รายไดอ่ื้น 72,561,446          62,066,260        33,241,648        26,633,741        

รวมรายได้ 1,890,324,246     2,106,338,533   498,121,986      757,167,739      

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 7 1,699,707,927     2,000,459,926   187,770,788      232,680,711      
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 7, 36 212,045,387        212,949,366      91,465,755        104,317,588      
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 3, 7, 37 679,839,765        694,099,023      1,154,041,909   408,852,657      
ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพย์ 9, 12, 16, 19, 

20, 21, 22 1,479,091,000     2,950,000          2,177,075,980   2,950,000          
ผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจของบริษทัยอ่ย 16 -                      204,445,292      -                     -                     
ตน้ทุนทางการเงิน 40 173,896,095        152,358,315      114,772,222      41,169,374        

รวมค่าใช้จ่าย 4,244,580,174     3,267,261,922   3,725,126,654   789,970,330      

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 15 69,479                 1,080,277          -                     -                     

ขาดทุนก่อนภาษเีงนิได้ (2,354,186,449)   (1,159,843,112)  (3,227,004,668)  (32,802,591)       
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 3, 41 (24,166,071)        (157,818,808)     (2,492,660)         (71,669,895)       
ขาดทุนสําหรับปี 3 (2,378,352,520)   (1,317,661,920)  (3,229,497,328)  (104,472,486)     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่

รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลคา่เงินลงทุนเผื่อขาย 9 2,568,564            386,247             (582,369)            386,247             
การเปล่ียนแปลงในมูลคา่ยติุธรรมสุทธิของ
   เงินลงทุนเผื่อขายส่วนท่ีโอนไปกาํไรหรือขาดทุน 9 2,716,210            (362,900)            5,867,143          (362,900)            
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้น
   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 23, 41 (1,056,955)          (4,669)                (1,056,955)         (4,669)                
รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 4,227,819            18,678               4,227,819          18,678               

บริษัท เนช่ัน มลัติมเีดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

31 ธนัวาคม
หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)
(บาท)

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลกาํไรจากการตีมูลคา่สินทรัพยใ์หม่ 4, 20 204,927,351        -                     40,256,052        -                     
ผลขาดทุนจากการวดัมูลคา่ใหม่ของ
   ผลประโยชน์พนกังานท่ีกาํหนดไว้ 29 (111,208)             (11,968,306)       -                     (3,063,185)         
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่
   ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 4, 23, 41 (19,876,247)        2,393,661          (8,051,210)         612,637             

รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 184,939,896        (9,574,645)         32,204,842        (2,450,548)         

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน่สําหรับปี - สุทธิจากภาษเีงนิได้ 3 189,167,715        (9,555,967)         36,432,661        (2,431,870)         
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสําหรับปี 3 (2,189,184,805)   (1,327,217,887)  (3,193,064,667)  (106,904,356)     

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)
   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (2,156,485,358)   (1,179,473,013)  (3,229,497,328)  (104,472,486)     
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (221,867,162)      (138,188,907)     -                     -                     
ขาดทุนสําหรับปี (2,378,352,520)   (1,317,661,920)  (3,229,497,328)  (104,472,486)     

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม
   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (1,985,192,656)   (1,186,188,196)  (3,193,064,667)  (106,904,356)     
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (203,992,149)      (141,029,691)     -                     -                     
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสําหรับปี (2,189,184,805)   (1,327,217,887)  (3,193,064,667)  (106,904,356)     

ขาดทุนต่อหุ้น 3, 42

ขาดทุนตอ่หุน้ขั้นพ้ืนฐานและปรับลด (0.53)                   (0.29)                  (0.79)                  (0.03)                  

31 ธนัวาคม

บริษัท เนช่ัน มลัติมเีดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

องคป์ระกอบอื่น
ของส่วนของผูถ้ือหุน้

ส่วนของ
ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน สาํรองการซื้อ ยงัไม่ได้ รวมส่วน ส่วนไดเ้สีย
ที่ออกและ ส่วนเกิน มูลค่าหุน้ ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ทุนสาํรอง จดัสรร ของผูถ้ือหุน้ ที่ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ของบริษทัยอ่ย ที่จะซื้อหุน้ ที่จะซื้อหุน้ ตามกฎหมาย (ขาดทุนสะสม) เงินลงทุนเผื่อขาย ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถ้ือหุน้

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 ตามที่รายงานในปีก่อน 2,155,848,809 1,169,344,804 95,397,593 18,665,439 (91,013,286) 32,700,000 522,640,169 (4,250,405) 3,899,333,123 455,017,140 4,354,350,263 
การปรับปรุงรายการทางการบญัชี 3 -                       -                   -               -                       -                       -             (614,107,185) -                       (614,107,185) (17,236) (614,124,421)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 ปรับปรุงใหม่ 2,155,848,809 1,169,344,804 95,397,593 18,665,439 (91,013,286) 32,700,000 (91,467,016) (4,250,405) 3,285,225,938 454,999,904 3,740,225,842 

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
   เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
   หุน้ทุนออกใหต้ามสิทธิ 31, 32 110,240 349,440 -               (251,680) -                       -             -                     -                       208,000 -                208,000 
   การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 32 -                       -                   -               11,756,029 -                       -             -                     -                       11,756,029 379,285 12,135,314 
   เพิ่มหุน้สามญัของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 16 -                       -                   -               -                       -                       -             -                     -                       -                     17,000,000 17,000,000 
   เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 43 -                       -                   -               -                       -                       -             (122,025,831) -                       (122,025,831) -                (122,025,831)
   เงินปันผลจ่ายใหส้่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 17 -                       -                   -               -                       -                       -             -                     -                       -                     (16,985,245) (16,985,245)
   รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น 110,240 349,440 -               11,504,349 -                       -             (122,025,831) -                       (110,061,802) 394,040 (109,667,762)

   การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
   การไดม้าซึ่งส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม
      โดยอาํนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง 16 -                       -                   1,207,269 (157,331) -                       -             15,111                -                       1,065,049 12,910,793 13,975,842 
   รวมการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อย -                       -                   1,207,269 (157,331) -                       -             15,111                -                       1,065,049 12,910,793 13,975,842 

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 110,240 349,440 1,207,269 11,347,018 -                       -             (122,010,720) -                       (108,996,753) 13,304,833 (95,691,920)

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี
     กาํไรหรือขาดทุน -                       -                   -               -                       -                       -             (1,179,473,013) -                       (1,179,473,013) (138,188,907) (1,317,661,920)
     กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น -                       -                   -               -                       -                       -             (6,733,861) 18,678 (6,715,183) (2,840,784) (9,555,967)
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี -                       -                   -               -                       -                       -             (1,186,206,874) 18,678 (1,186,188,196) (141,029,691) (1,327,217,887)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2,155,959,049 1,169,694,244 96,604,862 30,012,457 (91,013,286) 32,700,000 (1,399,684,610) (4,231,727) 1,990,040,989 327,275,046 2,317,316,035 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม (ปรับปรุงใหม่)

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

(บาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สาํรองการซื้อ ส่วนเกินทุน รวมองค์ ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน ใบสาํคญั ใบสาํคญั จากการ ประกอบอื่น รวมส่วน ส่วนไดเ้สีย

ที่ออกและ ส่วนเกิน มูลค่าหุน้ แสดงสิทธิ แสดงสิทธิ ทุนสาํรอง เงินลงทุน ตีราคา ของส่วนของ ของผูถ้ือหุน้ ที่ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ของบริษทัยอ่ย ที่จะซื้อหุน้ ที่จะซื้อหุน้ ตามกฎหมาย ขาดทุนสะสม เผือ่ขาย สินทรัพย์ ผูถ้ือหุน้ ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถ้ือหุน้

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่รายงานในปีก่อน 2,155,959,049 1,169,694,244 96,604,862 30,012,457 (91,013,286) 32,700,000 (708,949,691) (4,231,727) -                 (4,231,727) 2,680,775,908 327,298,192 3,008,074,100 

การปรับปรุงรายการทางการบญัชี 3 -                    -                  -              -              -              -              (690,734,919) -              -                 -               (690,734,919) (23,146) (690,758,065)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ปรับปรุงใหม่ 2,155,959,049 1,169,694,244 96,604,862 30,012,457 (91,013,286) 32,700,000 (1,399,684,610) (4,231,727) -                 (4,231,727) 1,990,040,989 327,275,046 2,317,316,035 

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

   การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 32 -                    -                  -              5,386,344 -              -              -                   -              -                 -               5,386,344 (118,754) 5,267,590 

   เงินปันผลจ่ายใหส้่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม

     ของบริษทัยอ่ย 17 -                    -                  -              -              -              -              -                   -              -                 -               -                   (2,712,500)    (2,712,500)      

   รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                    -                  -              5,386,344 -              -              -                   -              -                 -               5,386,344 (2,831,254) 2,555,090 

   การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษทัย่อย

   การไดม้าซึ่งส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม

      โดยอาํนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง 16 -                    -                  334,311 (53,435) -              -              -                   -              -                 -               280,876 3,552,819 3,833,695 

   รวมการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษทัย่อย -                    -                  334,311 (53,435) -              -              -                   -              -                 -               280,876 3,552,819 3,833,695 

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                    -                  334,311 5,332,909 -              -              -                   -              -                 -               5,667,220 721,565 6,388,785 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี

     กาํไรหรือขาดทุน -                    -                  -              -              -              -              (2,156,485,358) -              -                 -               (2,156,485,358) (221,867,162) (2,378,352,520)

     กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น -                    -                  -              -              -              -              (100,087)          4,227,819 167,164,970   171,392,789 171,292,702 17,875,013    189,167,715 

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี -                    -                  -              -              -              -              (2,156,585,445) 4,227,819 167,164,970   171,392,789 (1,985,192,656) (203,992,149) (2,189,184,805)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2,155,959,049 1,169,694,244 96,939,173 35,345,366 (91,013,286) 32,700,000 (3,556,270,055) (3,908) 167,164,970   167,161,062 10,515,553 124,004,462 134,520,015 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม (ปรับปรุงใหม่)

ขาดทุนสะสม

(บาท)

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
16



งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

องคป์ระกอบอื่น
ของส่วนของผูถ้ือหุน้

ทุนเรือนหุน้ ใบสาํคญั
ที่ออกและ ส่วนเกิน แสดงสิทธิ ทุนสาํรอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ที่จะซื้อหุน้ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินลงทุนเผื่อขาย ผูถ้ือหุน้

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 ตามที่รายงานในปีก่อน 2,155,848,809 1,169,344,804 14,511,236 32,700,000 515,258,325 (4,250,405) 3,883,412,769 

การปรับปรุงรายการทางการบญัชี 3 -                      -                   -                   -                   (159,555,429)   -                         (159,555,429)       
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 ปรับปรุงใหม่ 2,155,848,809 1,169,344,804 14,511,236 32,700,000 355,702,896 (4,250,405) 3,723,857,340 

รายการกบัผู้ถอืหุ้นที่บนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถอืหุ้น

   เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

   หุน้ทุนออกใหต้ามสิทธิ 31, 32 110,240 349,440 (251,680) -                   -                   -                         208,000 
   การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 32 -                      -                   10,797,772 -                   -                   -                         10,797,772 
   เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 43 -                      -                   -                   -                   (122,025,831) -                         (122,025,831)

   รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น 110,240 349,440 10,546,092 -                   (122,025,831) -                         (111,020,059)

รวมรายการกบัผู้ถอืหุ้นที่บนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถอืหุ้น 110,240 349,440 10,546,092 -                   (122,025,831) -                         (111,020,059)

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จสําหรับปี

     กาํไรหรือขาดทุน -                      -                   -                   -                   (104,472,486) -                         (104,472,486)
     กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น -                      -                   -                   -                   (2,450,548)       18,678 (2,431,870)
รวมกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จสําหรับปี -                      -                   -                   -                   (106,923,034) 18,678 (106,904,356)

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2,155,959,049 1,169,694,244 25,057,328 32,700,000 126,754,031 (4,231,727) 3,505,932,925 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดยี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงนิเฉพาะกจิการ (ปรับปรุงใหม่)

กาํไรสะสม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ ใบสาํคญั ส่วนเกินทุน รวมองคป์ระกอบอื่น

ที่ออกและ ส่วนเกิน แสดงสิทธิ ทุนสาํรอง ยงัไม่ไดจ้ดัสรร จากการตีราคา ของส่วนของ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ที่จะซื้อหุน้ ตามกฎหมาย (ขาดทุนสะสม) เงินลงทุนเผื่อขาย สินทรัพย์ ผูถ้ือหุน้ ผูถ้ือหุน้

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่รายงานในปีก่อน 2,155,959,049 1,169,694,244 25,057,328 32,700,000 302,504,532 (4,231,727) -                   (4,231,727) 3,681,683,426 

การปรับปรุงรายการทางการบญัชี 3 -                      -                   -                  -                 (175,750,501)    -                         -                   -                       (175,750,501)       

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ปรับปรุงใหม่ 2,155,959,049 1,169,694,244 25,057,328 32,700,000 126,754,031 (4,231,727) -                   (4,231,727) 3,505,932,925 

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินทุนที่ได้รับจากผู้ ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ ถือหุ้น

   การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 32 -                      -                   5,685,370 -                 -                    -                         -                   -                       5,685,370 

   รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ ถือหุ้น -                      -                   5,685,370 -                 -                    -                         -                   -                       5,685,370 

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                      -                   5,685,370 -                 -                    -                         -                   -                       5,685,370 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี

     กาํไรหรือขาดทุน -                      -                   -                  -                 (3,229,497,328) -                         -                   -                       (3,229,497,328)

     กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -                      -                   -                  -                 -                    4,227,819 32,204,842 36,432,661 36,432,661 

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี -                      -                   -                  -                 (3,229,497,328) 4,227,819 32,204,842      36,432,661 (3,193,064,667)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2,155,959,049 1,169,694,244 30,742,698 32,700,000 (3,102,743,297) (3,908) 32,204,842      32,200,934 318,553,628 

บริษัท เนชั่น มลัตมิเีดยี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการ (ปรับปรุงใหม่)

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

(บาท)

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

(บาท)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

ขาดทุนสาํหรับปี (2,378,352,520) (1,317,661,920) (3,229,497,328) (104,472,486)

ปรับรายการท่ีกระทบขาดทุนเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ภาษีเงินได้ 24,166,071 157,818,808 2,492,660 71,669,895 

ตน้ทุนทางการเงิน 173,896,095 152,358,315 114,772,222 41,169,374 

ค่าเส่ือมราคา 176,247,396 202,460,891 44,128,400 49,982,232 

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ 116,645,610 106,856,703 3,409,765 6,133,553 

ค่าตดัจาํหน่ายใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์ 178,631,333 209,608,831 -                   -                   

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีและ

   ประกอบกิจการโทรทศัน์ 1,346,250,000 -                   -                   -                   

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินคา้คงเหลือ 7,990,000 -                   -                   -                   

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                   -                   2,131,499,980 -                   

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนระยะยาวในบริษทัอ่ืน -                   2,950,000 -                   2,950,000 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 4,521,000 -                   2,576,000 -                   

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 51,350,000 -                   43,000,000 -                   

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 68,980,000 -                   -                   -                   

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน (32,752,277) (11,828,151) (5,326,875) (5,767,136)

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 5,267,590 12,135,314 5,685,370 10,797,772 

กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารหน้ี (312,623) (280,643) (98,665) (13,837)

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในตราสารหน้ี (2,069,984) (865,968) (640,927) (298,677)

กาํไรจากการจาํหน่ายตราสารหน้ีในกองทุนส่วนบุคคล (4,607,349) -                   -                   -                   

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนระยะยาวในบริษทัอ่ืน 5,914,027 (362,900) 5,914,027 (362,900)

ขาดทุนจากการรับคืนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                   -                   1,981,680 4,456,274 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (สุทธิจากภาษีเงินได)้ (69,479) (1,080,277) -                   -                   

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 2,647,434 6,680,120 820,869,676 3,324,986 

กลบัรายการค่าเผ่ือสินคา้รับคืน (3,421,847) (2,545,742) (2,405,803) (536,218)

(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ (1,254,155) 127,380,630 (2,840,311)       (19,462)

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,239,059 -                   -                   -                   

ขาดทุนจากการจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 2,110,442 -                   2,110,442 -                   

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (232,471) (796,461) 1,989,172 (631,761)

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ 12,895,897 24,330,694 -                   4,898,525 

รายไดจ้ากการลงทุน (8,710,466) (22,603,972) (14,836,163) (103,381,011)

(253,031,217) (355,445,728) (75,216,678) (20,100,877)

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดยี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)
(บาท)

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้ 122,710,895 163,776,595 154,530,046 (88,554,761)
รายไดค้า้งรับ 22,399,115 68,235,335 (11,358,718) 15,278,523 
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 28,242,451 (6,097,077) (150,407,017) (276,964,246)
สินคา้คงเหลือ 62,074,246 115,659,107 12,801,588 43,492,147 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 35,618,771 (82,796,475) 8,686,038 (24,320,118)
เงินฝากท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช้ 382,980 1,821,036 -                   -                   
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 4,434,383 5,264,757 1,466,470 5,870,808 
เจา้หน้ีการคา้ 12,813,790 (39,471,572) (168,424,089) 332,348,767 
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 42,914,836 (28,909,526) 6,356,683 (31,590,544)
รายไดร้อตดับญัชี (36,626,286) 26,674,975 (2,993,352) 2,240,290 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (20,694,709) (13,139,112) 19,569,691 760,336 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (54,573,906) 12,430,798 (12,330,470) 5,855,341 
ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน (468,500)           (1,848,559) -                   (140,000)
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (17,746,183) (25,370,629) (15,470,618) (18,830,707)
กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในการดาํเนินงาน (51,549,334) (159,216,075) (232,790,426) (54,655,041)
ภาษีเงินไดจ่้ายออก (71,180,414) (66,261,227) (21,487,381) (21,510,959)
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายรับคืน 57,578,833 60,748,025 35,543,328 43,430,929 
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมดาํเนินงาน (65,150,915) (164,729,277) (218,734,479) (32,735,071)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวในบริษทัอ่ืน 2,767,406 362,900 2,767,406 362,900 
เงินลงทุนชัว่คราว 73,356,823 598,302,300 -                   -                   
เงินสดรับจากการขายตราสารหน้ีในกองทุนส่วนบุคคล 181,923,695 -                   -                   -                   
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือตราสารหน้ีในกองทุนส่วนบุคคล (177,316,346) -                   -                   -                   
เงินสดรับจากการขายตราสารหน้ีของกิจการอ่ืน 1,453,080,262 1,104,017,760 502,028,305 259,026,350 
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือตราสารหน้ีของกิจการอ่ืน (1,227,100,000) (1,301,400,000) (452,000,000) (308,000,000)
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 8,709,460 -                   8,709,460 -                   
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 2,418,707 1,971,099 448,222 698,171 
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (8,409,175) (27,574,311) (2,467,962) (12,964,969)
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือลิขสิทธ์ิรายการ (73,493,468) (174,335,587) -                   -                   
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (18,170,297) (10,827,295) (1,312,919) (1,130,610)
จ่ายชาํระค่าใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์ (323,800,000) (647,600,000) -                   -                   
เงินปันผลรับ 24,322 36 14,811,822 103,340,762 
ดอกเบ้ียรับ 8,748,877 25,320,078 24,341 40,249 
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (97,259,734) (431,763,020) 73,008,675 41,372,853 

บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดยี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี
31 ธนัวาคม31 ธนัวาคม

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

(บาท)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากการเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในความเป็นเจา้ของใน

   บริษทัยอ่ยท่ีไม่ไดมี้ผลทาํใหสู้ญเสียการควบคุม 3,833,695 13,975,842 3,833,695 13,975,842 

เงินสดรับจากหุน้ทุนออกใหต้ามสิทธิ -                   208,000 -                   208,000 

การไดม้าซ่ึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -                   17,000,000 -                   -                   

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสั้น

   จากสถาบนัการเงิน 315,242,671 199,046,155 308,204,554 213,482,894 

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้น 180,000,000 310,000,000 180,000,000 310,000,000 

เงินสดจ่ายเพ่ือชาํระเงินกูย้ืมระยะสั้น (166,000,000) -                   (166,000,000) -                   

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -                   300,000,000 -                   300,000,000 

เงินสดจ่ายเพ่ือชาํระเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (75,000,000) (20,000,000) (75,000,000) (20,000,000)

เงินสดท่ีผูเ้ช่าจ่ายเพ่ือลดจาํนวนหน้ีสินซ่ึงเกิดข้ึนจากสัญญาเช่าการเงิน (1,072,880) (1,850,172) (1,072,880) (1,850,172)

เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการจดัการเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (2,000,000) (1,500,000) (2,000,000) (1,500,000)
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                   -                   -                   (653,000,000)
เงินปันผลจ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้ของบริษทั -                   (122,025,831) -                   (122,025,831)
เงินปันผลจ่ายใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (2,712,500) (16,985,245) -                   -                   
ดอกเบ้ียจ่าย (137,175,537) (55,207,841) (119,526,588) (38,918,554)

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมจัดหาเงิน 115,115,449 622,660,908 128,438,781 372,179 

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (47,295,200) 26,168,611 (17,287,023) 9,009,961 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 233,693,922 207,525,311 26,768,246 17,758,285 
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 8 186,398,722 233,693,922 9,481,223 26,768,246 

รายการทีไ่ม่ใช่เงินสด

เจา้หน้ีค่าซ้ืออาคารและอุปกรณ์ 1,864,015 305,742 8,462,552 6,918,519 
เจา้หน้ีค่าซ้ือลิขสิทธ์ิรายการ 14,945,860 22,242,415 -                   -                   

เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                   3,218,552 -                   391,400 

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์คา้งจ่าย 1,429,182,510 1,714,138,390 -                   -                   

การแลกเปล่ียนบริการดว้ยสินทรัพย์ 7,539,287 8,776,475 7,539,287 30,738,178 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดยี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

งบการเงินเฉพาะกจิการ

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
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หมายเหตุ สารบญั 
 

1 ขอ้มูลทัว่ไป 

2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 

3 การปรับปรุงรายการทางการบญัชี 
4 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 

5 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 
6 การนาํเสนอการเขา้ทาํรายการจาํหน่ายทรัพยสิ์นเพื่อปรับโครงสร้างธุรกิจ 
7 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
8 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

9 เงินลงทุนอ่ืน 
10 ลูกหน้ีการคา้ 

11 ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 

12 สินคา้คงเหลือ 
13 สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 
14 เงินฝากท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช ้
15 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
16 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
17 ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 
18 เงินลงทุนระยะยาวในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
19 อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 

20 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
21 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
22 ใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน ์
23 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
24 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 

25 เจา้หน้ีการคา้ 
26 เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
27 ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 
28 ค่าใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศันค์า้งจ่าย 
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หมายเหตุ สารบญั 
 

29 ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 
30 หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 
31 ทุนเรือนหุน้ 
32 ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 
33 สาํรอง 
34 ส่วนงานดาํเนินงาน 
35 รายไดจ้ากการลงทุน 
36 ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 
37 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
38 ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังาน 
39 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
40 ตน้ทุนทางการเงิน 
41 ภาษีเงินได ้
42 ขาดทุนต่อหุน้ 
43 เงินปันผล 
44 เคร่ืองมือทางการเงิน 
45 ภาระผกูพนักบักิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
46 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
47 เร่ืองอ่ืนๆ 
48 การจดัประเภทรายการใหม่ 
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 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 2561 
 
1 ข้อมูลทัว่ไป  
 
 บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และมีที่อยู่ 

จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 1858/121-122, 124-128 ชั้น 28-31 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 

 
 บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือเดือนมิถุนายน 2531   
 
 บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตและจาํหน่ายหนงัสือพิมพแ์ละส่ิงพิมพ ์ให้บริการโฆษณาและขอ้มูลข่าวสาร 

และอ่ืนๆ กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิต จาํหน่าย และจดัส่งหนงัสือพิมพ ์ส่ิงพิมพ ์ส่ิงพิมพดิ์จิตอล และ
ส่ือโฆษณา ผลิตรายการโทรทศัน์ ให้บริการโฆษณาและขอ้มูลข่าวสารผ่านส่ือโทรทศัน์และอ่ืนๆ รายละเอียดของ
บริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 15 และ 16 

 
2 เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิ 
 
(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 
 งบการเงินน้ีจัดทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดย 

สภาวิชาชีพบัญชีฯ  (“สภาวิชาชีพบัญชี”)aกฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง   

 
 สภาวิชาชีพบญัชีไดป้รับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชี

ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 ในเบ้ืองตน้การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่นั้น 
มีผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัในบางเร่ืองการเปล่ียนแปลงน้ีไม่มีผลกระทบอย่าง
เป็นสาระสาํคญัต่องบการเงิน 
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นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ข้างต้นสภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐาน                      
การรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีทาํกับลูกค้า ซ่ึงมีผลบงัคบัสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ี 
เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 กลุ่มบริษทัไม่ไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวในการจดัทาํ                    
งบการเงินก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใหห้ลกัการโดยรวมในการรับรู้รายได ้ทั้งจาํนวนท่ีรับรู้และช่วงเวลาท่ี 
รับรู้ โดยรายไดจ้ะรับรู้เม่ือ (หรือ ณ วนัท่ี) กิจการส่งมอบการควบคุมสินคา้หรือบริการให้แก่ลูกคา้ดว้ยมูลค่าของ 
รายไดท่ี้กิจการคาดว่าจะไดรั้บ  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีนาํมาใชแ้ทนมาตรฐานการรายงานทาง 
การเงินเก่ียวกบัการรับรู้รายได ้ดงัต่อไปน้ี  
- มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง  
- มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได้  
- การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได้ - รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกับบริการ 

โฆษณา  
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูค้า  
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาสําหรับการก่อสร้าง 

อสังหาริมทรัพย์  
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง การโอนสินทรัพย์จากลกูค้า 

 
ขณะน้ีผูบ้ริหารกาํลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 15 เป็นคร้ังแรกต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
(ข) เกณฑ์การวัดมลูค่า 

 
งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้รายการดงัต่อไปน้ี 

 

รายการ เกณฑ์การวดัมลูค่า 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี มูลค่ายติุธรรม 
เงินลงทุนเผือ่ขาย มูลค่ายติุธรรม 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ การตีราคาใหม่ดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
หน้ีสินผลประโยชนท่ี์กาํหนดไว ้ มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพนัตามผลประโยชน์ท่ี

กาํหนดไว ้ซ่ึงไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 5 (ฐ) 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ มูลค่ายติุธรรม 
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(ค) สกลุเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงานและนาํเสนองบการเงิน 
 
 งบการเงินน้ีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทั 
 
(ง) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 
 
 ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณ การประมาณ

และขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบั 
สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้

 
 ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเน่ือง การปรับประมาณการทาง

บญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
 

ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของประมาณการ 
 
ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการท่ีสาํคญัซ่ึงท่ีมีความเส่ียงอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีเป็น
เหตุใหต้อ้งมีการปรับปรุงจาํนวนเงินท่ีรับรู้ในงบการเงิน ซ่ึงไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี 
 

หมายเหตุขอ้ 6 และ 16 การกาํหนดมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนขายของกลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจาํหน่ายโดยใช ้
    ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดท่ี้มีนยัสาํคญั 
หมายเหตุขอ้ 12 ประมาณการมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บของสินคา้คงเหลือ 
หมายเหตุขอ้ 10 11 16 20 การทดสอบการดอ้ยค่า เก่ียวกบัการใชข้อ้สมมติท่ีสาํคญัในการประมาณมูลค่าท่ี 
   21 และ 22    คาดวา่จะไดรั้บคืน 
หมายเหตุขอ้ 23 การรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้ การคาดการณ์กําไรทางภาษีในอนาคตท่ีจะนํา

ขาดทุน 
    ทางภาษีไปใชป้ระโยชน ์และ 
หมายเหตุขอ้ 29 การวดัมูลค่าภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชนท่ี์กาํหนดไว ้เก่ียวกบัขอ้สมมติ  
    หลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 

การวัดมลูค่ายติุธรรม  
 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทัหลายขอ้กาํหนดใหมี้การวดัมูลค่ายติุธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน  
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กลุ่มบริษทักาํหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุ่มผูป้ระเมิน
มูลค่าซ่ึงมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายติุธรรมท่ีมีนยัสาํคญั รวมถึงการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 3 และ
รายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน 
 
กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวดัมูลค่าท่ีมีนัยสําคญัอย่าง
สมํ่าเสมอ หากมีการใช้ขอ้มูลจากบุคคลท่ีสามเพ่ือวดัมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการตั้ งราคา 
กลุ่มผูป้ระเมินได้ประเมินหลักฐานท่ีได้มาจากบุคคลท่ีสามท่ีสนับสนุนขอ้สรุปเก่ียวกับการวดัมูลค่ารวมถึง                 
การจดัลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมวา่เป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม 
 
การวดัมูลค่าท่ีมีนยัสาํคญัจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทั 

 

เม่ือวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัไดใ้ชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้หม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได้
มูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี 
 
• ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน

อยา่งเดียวกนั 
• ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ไดม้าจากราคา) สําหรับ

สินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 
• ขอ้มูลระดบั 3  เป็นขอ้มูลสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได ้(ขอ้มูลท่ีไม่

สามารถสงัเกตได)้ 
 

หากขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ี
แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามลาํดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัตํ่าสุดท่ีมีนยัสาํคญัสาํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
 
ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัขอ้สมมติท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม อยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดงัต่อไปน้ี 
 
• หมายเหตุขอ้ 20  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
• หมายเหตุขอ้ 32  การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
• หมายเหตุขอ้ 44   เคร่ืองมือทางการเงิน 
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การใช้เกณฑ์ในการดาํเนินงานต่อเน่ือง 
 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีขาดทุนสุทธิ จาํนวน 2,378.35 ลา้นบาท และ 
3,229.50 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2559 (ปรับปรุงใหม่): 1,317.66  ล้านบาท และ 104.47 ล้านบาท ตามลาํดับ) และ       
ณ วนัเดียวกนักลุ่มบริษทัและบริษทัมีหน้ีสินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพยห์มุนเวียนจาํนวน 1,423.49 ลา้นบาท และ 
1,668.01 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2559 (ปรับปรุงใหม่): 784.07 ล้านบาท และ 566.60 ล้านบาท ตามลาํดับ) และ              
มีขาดทุนสะสมจาํนวน 3,556.27 ลา้นบาท และ 3,102.74 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2559 (ปรับปรุงใหม่): ขาดทุนสะสม 
1,399.68 ล้านบาท และกาํไรสะสม 126.75 ล้านบาท ตามลาํดับ) สถานการณ์ดงักล่าวแสดงให้เห็นว่ามีความไม่
แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ือง 
 
ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัไดพ้ิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบถึงฐานะการเงินและสภาพคล่องของกลุ่มบริษทัและ
บริษทั โดยไดด้◌ําเนินการผนึกกาํลงัร่วมกนักบับริษทัในกลุ่มเพ่ือเพิ่มรายไดจ้ากส่วนงานดิจิทลัและงาน Events 
ตลอดจนปรับปรุงรูปแบบการนาํเสนอข่าวและรายการในส่ือต่างๆ ของกลุ่มบริษทัเพื่อเพิ่มความนิยมของผูช้ม            
จนนาํไปสู่การเพ่ิมรายไดค่้าโฆษณา นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัไดท้าํแผนลดค่าใชจ่้ายควบคู่ไปกบัการเพ่ิมรายได ้อาทิ 
การปรับปรุงและพฒันาระบบงานภายในเพื่อลดค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน การลดพื้นท่ีสาํนกังานท่ีเกินความจาํเป็นการ
ลดตน้ทุนการผลิตรายการข่าว ซ่ึงทาํใหส้ามารถปรับปรุงฐานะการเงิน สภาพคล่อง กระแสเงินสดและผลการ
ดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัและบริษทั รวมถึง กลุ่มบริษทัและบริษทัใชน้โยบายและวิธีการเพ่ือจดัการความเส่ียงดา้น
สภาพคล่อง รวมถึงการไดรั้บหนงัสือยนืยนัผอ่นปรนการผิดเง่ือนไขขอ้ตกลงในสัญญาเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 
และดาํเนินการเร่งรัดการจาํหน่ายทรัพยสิ์นและเงินลงทุนในบริษทัย่อยท่ีไม่ใช่ธุรกิจหลกัเพื่อนาํเงินมาชาํระหน้ี 
รวมถึงเจรจากบัเจา้หน้ีสถาบนัการเงินเพื่อจดัตารางการจ่ายชาํระหน้ีใหม่ใหส้อดคลอ้งกบัแผนการจาํหน่ายทรัพยสิ์น
และเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (ดูหมายเหตุ 46) ซ่ึงจะทาํให้กลุ่มบริษทัและบริษทัประหยดัดอกเบ้ียจ่ายและสามารถ
บริหารระดบัภาระหน้ีใหส้อดคลอ้งกบัสภาพคล่องของธุรกิจในปัจจุบนั  
 
ฝ่ายบริหารจึงเช่ือว่าการจดัทาํงบการเงินตามขอ้สมมติทางบญัชีท่ีว่ากลุ่มบริษทัและบริษทัจะดาํเนินงานอย่าง
ต่อเน่ืองต่อไปมีความเหมาะสม ดงันั้น งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจึงไม่ไดร้วมรายการปรับปรุง
มูลค่าสินทรัพยแ์ละการจดัประเภทรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินใหม่ ซ่ึงอาจจาํเป็นหากกลุ่มบริษทัและบริษทัไม่
สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้  
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3 การปรับปรุงรายการทางการบญัชี 
 

คณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัไดแ้จง้ต่อสาธารณชนว่ามีขอ้สงสัยในการรับรู้รายไดค่้าโฆษณาของปี 2560 
และปีก่อนๆ  กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัจึงไดส้อบสวนกระบวนการและวิธีการทางบญัชีท่ีเก่ียวกบัการรับรู้
รายไดค่้าโฆษณาของกลุ่มบริษทัและบริษทั ทั้งน้ี ผูบ้ริหารพบว่าการรับรู้รายไดค่้าโฆษณาในงวดก่อนๆจาํนวนหน่ึง
ไม่มีหลกัฐานท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอ ตลอดจนไม่เป็นไปตามกระบวนการและวิธีการทางบญัชีท่ีกลุ่มบริษทั
กาํหนดไว ้ดงันั้น ผูบ้ริหารจึงไดป้รับปรุงและแกไ้ขงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้งยอ้นหลงั ดงัต่อไปน้ี 
  

  ผลกระทบจากการปรับปรุงรายการทางบญัชี 
 ตามท่ีเคยเสนอ  รายการ   
 รายงานไวแ้ลว้  ปรับปรุง  ปรับปรุงใหม่ 
 (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงนิรวม      
ณ วนัที ่1 มกราคม 2559      
รายไดค้า้งรับ 782,780  (615,076)  167,704 

      

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,370  (952)  418 
      

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 455,017  (17)  455,000 
กาํไร (ขาดทุน) สะสม 522,640  (614,107) (91,467) 

      
งบแสดงฐานะการเงนิรวม      
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559      
รายไดค้า้งรับ 790,269  (690,800) 99,469 
      
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 50  (42)  8 

      
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 327,298  (23)  327,275 
ขาดทุนสะสม (708,950)  (690,735)  (1,399,685) 
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 ผลกระทบจากการปรับปรุงรายการทางบญัชี 
 ตามท่ีเคยเสนอ  รายการ   
 รายงานไวแ้ลว้  ปรับปรุง  ปรับปรุงใหม่ 
 (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ      
ณ วนัที ่1 มกราคม 2559      
รายไดค้า้งรับ 572,797  (543,640) 29,157 
      
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 453,716  (384,084)  69,632 
      
กาํไรสะสม 515,258  (159,555)  355,703 
      
งบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ      
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559      
รายไดค้า้งรับ 581,403  (567,524)  13,879 
      
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 462,397  (391,773)  70,624 
      
กาํไรสะสม 302,505  (175,751)  126,754 
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 ผลกระทบจากการปรับปรุงรายการทางบญัชี 
 ตามท่ีเคยเสนอ  รายการ   
 รายงานไวแ้ลว้  ปรับปรุง  ปรับปรุงใหม่ 
 (พันบาท) 
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม      
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559      
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 2,097,393  (75,725) 2,021,668 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (163,781)  5,962 (157,819) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (687,228)  (6,871) (694,099) 
     
ขาดทุนสําหรับปี (1,241,028)  (76,634) (1,317,662) 
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน่สําหรับปี - สุทธิทางภาษ ี (9,556)  -  (9,556) 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี (1,250,584)  (76,634) (1,327,218) 

      

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพืน้ฐานและปรับลด (บาท) (0.27)  (0.02)  (0.29) 

      
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกจิการ      
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559      
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 643,348  (16,195)  627,153 
      
ขาดทุนสําหรับปี (88,277)  (16,195)  (104,472) 
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน่สําหรับปี - สุทธิทางภาษ ี (2,432)  -  (2,432) 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี (90,709)  (16,195) (106,904) 

      
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพืน้ฐานและปรับลด (บาท) (0.02)  (0.01)  (0.03) 
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4 การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี 
 

เม่ือวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัและบริษทัไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัการวดัมูลค่าภายหลงั
การรับรู้รายการของท่ีดินจากวิธีราคาทุนเป็นวิธีการตีราคาใหม่ การเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีไดถื้อปฏิบติัโดย
เปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป มูลค่ายติุธรรมของท่ีดินท่ีไดรั้บการประเมินของกลุ่มบริษทัและบริษทัมีจาํนวน 741.97 ลา้น
บาท และ 344.27 ลา้นบาท ตามลาํดบั มูลค่าตามบญัชีของท่ีดินดงักล่าวมีจาํนวน 537.04 ลา้นบาท และ 304.01 ลา้น
บาท ตามลาํดบั ผลกระทบต่องบการเงินปี 2560 มีดงัน้ี 
 

  
งบการเงนิรวม 

 งบการเงนิเฉพาะ
กจิการ  

 (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงนิ     
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560   
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน 204,927 40,256 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพ่ิมข้ึน 19,876 8,051 
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัเพ่ิมข้ึน 167,165 32,205 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมเพ่ิมข้ึน 17,886 - 
รวมส่วนของผูถื้อหุน้เพิ่มข้ึน 185,051 32,205 
   
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ   
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560   
ผลกาํไรจากการตีมูลค่าสินทรัพยใ์หม่เพ่ิมข้ึน 204,927 40,256 
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้น    
   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (19,876)  (8,051) 
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน่สําหรับปี - สุทธิจากภาษเีงนิได้ 185,051 32,205 
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5 นโยบายการบญัชีทีสํ่าคญั 
 
นโยบายการบญัชีท่ีนาํเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสมํ่าเสมอสาํหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  
 

(ก) เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม 
 
งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั และบริษทัย่อย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) และส่วนไดเ้สีย
ของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วม 

 
การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน 
 
การรวมธุรกิจซ่ึงเกิดจากการโอนส่วนไดเ้สียในกิจการภายใตก้ารควบคุมของผูถื้อหุน้ซ่ึงควบคุมกลุ่มบริษทั ถือเป็น
การเขา้ครอบครองเสมือนว่าไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัตน้งวดของปีเปรียบเทียบก่อนหนา้สุดหรือ ณ วนัท่ีมีการรวมธุรกิจ
ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัแลว้แต่วนัใดจะหลงักว่า เพื่อปรับปรุงงบการเงินเปรียบเทียบ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ี
ไดม้าจะถูกรับรู้ดว้ยมูลค่าตามบญัชีของกิจการท่ีนาํมารวมในงบการเงินรวมของกลุ่มกิจการก่อนการรวมธุรกิจ
ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 
 
บริษทัย่อย 
 
บริษทัย่อยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั  การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิ
ในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอ้าํนาจเหนือกิจการนั้นทาํให้
เกิดผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั  งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม   
นบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง  

 
ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม  
 
ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า
จากผูถู้กซ้ือ 
 
การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัท่ีไม่ทาํใหก้ลุ่มบริษทัสูญเสียอาํนาจการควบคุมจะบนัทึก
บญัชีโดยถือเป็นรายการในส่วนของผูถื้อหุน้ 
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การสูญเสียการควบคุม 
 
เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัยอ่ยนั้นออก 
รวมถึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัยอ่ยนั้น กาํไร
หรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน ส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยเดิม
ท่ียงัคงเหลืออยูใ่หว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียการควบคุม 
 
ส่วนได้เสียในเงินลงทุนท่ีบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย 
 
ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย ประกอบดว้ยส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม 
 
บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัโดยมีอาํนาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบั
นโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมในนโยบายดงักล่าว  
 
ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมบนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุนซ่ึงรวมถึงตน้ทุน
การทาํรายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของ                        
เงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั จะถูกบนัทึกในงบการเงินรวมจนถึงวนัท่ีกลุ่มบริษทัสูญเสีย
ความมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญั 
 
การตัดรายการในงบการเงินรวม 
 
ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได ้หรือค่าใช้จ่ายท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผล        
มาจากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวม กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็น          
ผลมาจากรายการกบับริษทัร่วมถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีถูกลงทุนนั้น 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบักาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง แต่เท่าท่ีเม่ือไม่มีหลกัฐาน      
การดอ้ยค่าเกิดข้ึน    
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(ข) เงินตราต่างประเทศ  
 
รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 
รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั 
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ใน 
การดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น 
 
สินทรัพย์และหน้ีสินท่ีไม่เป็นตัวเงินซ่ึงเกิดจากรายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบันทึกตามเกณฑ ์
ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  
 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงค่ารับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น 
 

 (ค) เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภท 
เผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งชาํระคืนเม่ือทวงถามถือเป็น
ส่วนหน่ึงของกิจกรรมจดัหาเงินในงบกระแสเงินสด 
 

 (ง) ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 
 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกับการชาํระหน้ี 
ในอนาคตของลูกคา้ ลูกหน้ีจะถูกตดัจาํหน่ายจากบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 
 

(จ) สินค้าคงเหลอื 
 
สินคา้คงเหลือวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ 
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ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยราคาทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนแปลงสภาพหรือตน้ทุนอ่ืนเพ่ือให้สินคา้อยู่ในสถานท่ีและสภาพ
ปัจจุบนั ในกรณีของสินคา้สําเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตท่ีผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้รวมการปันส่วนของค่าโสหุ้ย 
การผลิตอยา่งเหมาะสมโดยคาํนึงถึงระดบักาํลงัการผลิตตามปกติ 
 
สินคา้สาํเร็จรูปประกอบดว้ย หนงัสือ แผน่ซีดี แผ่นดีวีดีและรายการโทรทศัน์ท่ีผลิตเสร็จ ตน้ทุนของสินคา้คาํนวณ
โดยใชว้ิธี ดงัน้ี 
 

หนงัสือ แผน่ซีดีและแผน่ดีวีดี - วิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั / เขา้ก่อนออกก่อน 
รายการโทรทศัน ์ - แสดงมูลค่าตน้ทุนของรายการทั้งท่ีอยูร่ะหวา่งการผลิตและท่ีผลิตเสร็จ 

ตน้ทุนของรายการประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั
การผลิตรายการ รับรู้เป็นตน้ทุนเม่ือได้โอนสิทธิและส่งมอบ หรือ  
เม่ือไดอ้อกอากาศแลว้ หรือตดัจาํหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามประมาณ
การระยะเวลาการออกอากาศ 

วตัถุดิบ  - วิธีราคาเฉพาะเจาะจง / ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 
วสัดุ ของใชส้ิ้นเปลืองและอ่ืนๆ - วิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั / เขา้ก่อนออกก่อน 
งานระหวา่งทาํสาํหรับโครงการ - ประกอบดว้ยตน้ทุนการเตรียมการ วดัมูลค่าดว้ยราคาทุน 
งานพิมพแ์ละหนงัสือระหวา่งผลิต - วิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 

 
มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการดําเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจําเป็น     
โดยประมาณในการขาย  
 
กลุ่มบริษทัตั้งค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลง สาํหรับสินคา้ท่ีเส่ือมคุณภาพ เสียหาย ลา้สมยัและคา้งนาน 

 
 (ฉ) เงินลงทุน 

 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัย่อย 
 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีราคาทุนหกัผล
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม ส่วนการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 
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เงินลงทุนในตราสารหนีแ้ละตราสารทุนอ่ืน 
 
ตราสารหน้ีซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดซ่ึงถือไวเ้พื่อคา้ จดัประเภทเป็นสินทรัพยห์มุนเวียนและ
แสดงในมูลค่ายติุธรรม กาํไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลกัทรัพยไ์ดบ้นัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 
 
ตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด นอกเหนือจากท่ีถือไวเ้พื่อคา้หรือตั้งใจถือไวจ้นครบ
กาํหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนเผือ่ขาย ภายหลงัการรับรู้มูลค่าในคร้ังแรกเงินลงทุนเผือ่ขายแสดงในมูลค่ายติุธรรม 
และการเปล่ียนแปลงท่ีไม่ใช่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า บนัทึกโดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่ารับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน เม่ือมีการตดัจาํหน่ายเงินลงทุน จะรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนสะสมท่ีเคยบนัทึกใน
ส่วนของผูถื้อหุน้โดยตรงเขา้กาํไรหรือขาดทุน 
 
เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 
มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินสาํหรับหลกัทรัพยเ์พื่อคา้และหลกัทรัพยเ์ผื่อขายจะใชร้าคาเสนอซ้ือ ณ วนัท่ี
รายงาน 

 
การจาํหน่ายเงินลงทุน 
 
เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินสุทธิท่ีได้รับและมูลค่าตามบญัชีและรวมถึงกาํไรหรือ 
ขาดทุนสะสมจากการตีราคาหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น จะถูกบนัทึกในกาํไรหรือ
ขาดทุน 
 
ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัจาํหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู ่การคาํนวณตน้ทุนสาํหรับเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายไปและ
เงินลงทุนท่ียงัถืออยูใ่ชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูท่ ั้งหมด 
 

 (ช) อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนไดแ้ก่ท่ีดิน อาคารชุดและส่วนปรับปรุงท่ีถือครองเพ่ือหาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่า
หรือจากมูลค่าท่ีเพิ่มข้ึนหรือทั้งสองอยา่ง ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้
หรือใหบ้ริการหรือใชใ้นการบริหารงาน 
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อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  
 
ต้นทุนรวมค่าใช้จ่ายทางตรงเพ่ือให้ได้มาซ่ึงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และต้นทุนทางตรงอ่ืนเพื่อให้
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนอยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน 
 
ค่าเส่ือมราคาจะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน ซ่ึงคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ
สินทรัพยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 
 

อาคารชุดและส่วนปรับปรุง 20 ปี 
 
บริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนประเภทท่ีดิน 

 
(ซ) ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

 
การรับรู้และการวัดมลูค่า 
 
สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า ยกเวน้ท่ีดินท่ี 
วดัมูลค่าดว้ยราคาท่ีตีใหม่ ราคาท่ีดินท่ีตีใหม่หมายถึงมูลค่ายติุธรรมซ่ึงกาํหนดจากเกณฑก์ารใชง้านของสินทรัพยท่ี์
มีอยูจ่ริง ณ วนัท่ีมีการตีราคาใหม่และค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
 
ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์และตน้ทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัหาสินทรัพยเ์พ่ือให้สินทรัพยน์ั้นอยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ตน้ทุนในการร้ือถอน 
การขนยา้ย การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพย ์ สาํหรับอุปกรณ์ท่ีควบคุมโดยใชลิ้ขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ซ่ึงไม่สามารถ
ทาํงานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์นั้นใหถื้อวา่ ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์  
 
ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึก 
แต่ละส่วนประกอบท่ีมีนยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั 
 
กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีได้รับจาก 
การจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน เม่ือมีการขายสินทรัพยท่ี์ 
ตีราคาใหม่ จํานวนเงินท่ีบันทึกอยู่ในส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพย์จะถูกโอนไปยงักําไรสะสม
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สินทรัพย์ท่ีเช่า 
 
การเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเช่านั้นๆ ใหจ้ดั
ประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน อุปกรณ์ท่ีไดม้าโดยทาํสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพยด์ว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือ
มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า หกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสม
และขาดทุนจากการดอ้ยค่า ค่าเช่าท่ีชาํระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทางการเงิน และส่วนท่ีจะหักจากหน้ีตาม
สญัญา เพื่อทาํใหอ้ตัราดอกเบ้ียแต่ละปีเป็นอตัราคงท่ีสาํหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึก
โดยตรงในกาํไรหรือขาดทุน 
 
สินทรัพย์ท่ีตีราคาใหม่ 
 
การตีราคาใหม่ดาํเนินการโดยผูเ้ช่ียวชาญในการประเมินราคาท่ีมีความเป็นอิสระอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้มัน่ใจว่า
ราคาตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ไดรั้บการประเมินไม่แตกต่างอยา่งเป็นสาระสาํคญัจากมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีรายงาน 

 
มูลค่าของสินทรัพยส่์วนท่ีตีเพิ่มข้ึนจะบนัทึกไปยงักาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและแสดงเป็น “ส่วนเกินทุนจากการตี
ราคาสินทรัพย”์ ในองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นยกเวน้กรณีท่ีเคยประเมินมูลค่าของสินทรัพยล์ดลงและ
รับรู้ขาดทุนในกาํไรหรือขาดทุนของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนันั้นแลว้ ในกรณีท่ีมูลค่าของสินทรัพยล์ดลงจากการตีราคา
ใหม่จะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนสําหรับมูลค่าท่ีลดลงเฉพาะจาํนวนท่ีลดลงมากกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพยท่ี์เคยบนัทึกไวค้ร้ังก่อนในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนันั้น ในกรณีท่ีมีการจาํหน่าย
สินทรัพยท่ี์ตีราคาใหม่ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพยท่ี์จาํหน่ายจะโอนโดยตรงไปยงักาํไรสะสมและไม่
รวมในการคาํนวณกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์
 
ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 
 
ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ถา้มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถ
วดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี  
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบาํรุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจาํจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
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ค่าเส่ือมราคา 
 

ค่าเส่ือมราคาคาํนวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์
หรือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 
 

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกาํไรหรือขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยแ์สดง
ไดด้งัน้ี 
 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 5 - 30 ปี 
อาคารและส่วนปรับปรุง 5 - 20 และ 30 - 35  ปี 
ส่วนปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่า 5 - 10 ปี และตดัจาํหน่ายตามอายสุญัญาเช่า 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 3 - 15 ปี 
อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน 5 - 10 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 2 - 10 ปี 
หนงัสือ 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 

 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและติดตั้ง 
 

วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยท่ีสุด                
ทุกส้ินรอบปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

(ฌ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน์ 
 

มูลค่าตามบญัชีของใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์ ประกอบด้วย ตน้ทุนทางตรงท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการไดม้าซ่ึงใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 
ประเภทบริการทางธุรกิจระดบัชาติ ในหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ และหมวดหมู่ทัว่ไป แบบความคมชดัปกติ    
แสดงมูลค่าเทียบเท่าเงินสดโดยวิธีคิดลดจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายชาํระเพ่ือใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดตาม
ทอ้งตลาด วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า ผลต่างระหว่างราคาเทียบเท่า
เงินสดกบัจาํนวนเงินทั้งหมดท่ีตอ้งจ่ายชาํระบนัทึกเป็นตน้ทุนทางการเงินตลอดอายขุองการจ่ายชาํระค่าธรรมเนียม
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การไดรั้บใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์ สินทรัพยจ์ะเร่ิมตดัจาํหน่ายเม่ือพร้อมท่ีจะ
ใหบ้ริการ 
 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนๆ 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนๆ ท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายุการใช้งานจาํกดั วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่าย
สะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ 
 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็น
สินทรัพยท่ี์สามารถระบุไดท่ี้เก่ียวขอ้งนั้น ค่าใชจ่้ายอ่ืนรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 

ค่าตัดจาํหน่าย 
 

ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจาํนวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 
 

ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบท่ีคาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตน โดยเร่ิมตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะใหป้ระโยชน ์ 
 

ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชนส์าํหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งัน้ี 
 

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีและ 
   ประกอบกิจการโทรทศัน ์

 
15 

 
ปี 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 3 และ 5 ปี 
ค่าลิขสิทธ์ิรายการ 2 ปี 
ค่าลิขสิทธ์ิหนงัสือ พิจารณาจากจํานวนเงินตัดจําหน่ายท่ีสูงกว่าระหว่างวิธี

เส้นตรงภายในระยะเวลาสามถึงเจ็ดปี และการคาํนวณตาม
จาํนวนเล่มของหนงัสือท่ีพิมพห์รือจาํหน่ายไดภ้ายใตส้ัญญา
ลิขสิทธ์ินั้นๆ 

สิทธิในการเผยแพร่ภาพ ตดัจาํหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาท่ีกาํหนดในสญัญา 
เคร่ืองหมายการคา้ 14 ปี 

 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีอยูร่ะหวา่งการติดตั้ง  
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วิธีการตดัจาํหน่าย ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน ์และ มูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชี 
และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

(ญ) การด้อยค่า 
 
ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่                      
ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะได้รับคืน สําหรับสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอาย ุ                       
การใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือ ยงัไม่พร้อมใชง้าน จะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนทุกปี ในช่วงเวลา
เดียวกนั 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิด 
เงินสดสูงกว่ามูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่เม่ือมีการกลบัรายการ
การประเมินมูลค่าของสินทรัพยเ์พ่ิมของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนัท่ีเคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้และมีการดอ้ยค่าในเวลาต่อมา
ในกรณีน้ีจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ 
 
เม่ือมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผื่อขาย ซ่ึงไดบ้นัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น และมีความ
ชดัเจนว่าสินทรัพยด์งักล่าวมีการดอ้ยค่า ยอดขาดทุนซ่ึงเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นจะถูกบนัทึกในกาํไรหรือ
ขาดทุนโดยไม่ตอ้งปรับกบัยอดสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว ยอดขาดทุนท่ีบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนเป็นผลต่าง
ระหว่างราคาทุนท่ีซ้ือกบัมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบนัของสินทรัพย  ์หักขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพยท์าง
การเงินนั้นๆ ซ่ึงเคยรับรู้แลว้ในกาํไรหรือขาดทุน 
 
การคาํนวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยท์างการเงินสาํหรับหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย คาํนวณโดยอา้งอิงถึงมูลค่ายติุธรรม 
 
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้อง
สินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนคาํนึง
ภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าท่ีอาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อ
สินทรัพย ์สาํหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
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การกลบัรายการด้อยค่า 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกกลบัรายการ เม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนเพิ่มข้ึนในภายหลงั
และการเพ่ิมข้ึนนั้นสัมพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเคยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน ส่วนสินทรัพยท์างการ
เงินท่ีเป็นตราสารทุนท่ีจัดประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย การกลบัรายการจะถูกรับรู้โดยตรงในกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 
 
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินอ่ืนๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน 
ณ ทุกวนัท่ีท่ีออกรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการด้อยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมี 
การเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใช้ในการคาํนวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลบั
รายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเส่ือมราคาหรือ 
ค่าตดัจาํหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 
 

(ฎ) หน้ีสินทีม่ีภาระดอกเบีย้ 
 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบนัทึกเร่ิมแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกบัการเกิดหน้ีสิน ภายหลงัจากการ
บนัทึกหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะบนัทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหน้ีเร่ิมแรกและยอด
หน้ีเม่ือครบกาํหนดไถ่ถอนจะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายกุารกูย้มืโดยใชว้ิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 
(ฏ) เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 

 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืนแสดงในราคาทุน 
 

(ฐ)  ผลประโยชน์ของพนักงาน 
  

โครงการสมทบเงิน 
 
ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในกาํไรหรือขาดทุนในรอบ
ระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้าํงานใหก้บักิจการ  
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โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้ 
 
ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชนท่ี์กาํหนดไวถู้กคาํนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจาก
การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการทาํงานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ ผลประโยชน์
ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพ่ือใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั 
 
การคาํนวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวน้ั้นจดัทาํโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บ
อนุญาต โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้  
 
ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวสุ้ทธิ กาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที กลุ่มบริษทักาํหนดดอกเบ้ียจ่ายของ
หน้ีสินผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีใชว้ดัมูลค่าภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ     
ตน้ปี โดยคาํนึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงิน 
และการจ่ายชาํระผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการใน
กาํไรหรือขาดทุน  
 
เม่ือมีการลดขนาดโครงการ กาํไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที กลุ่มบริษทั
รับรู้กาํไรและขาดทุนจากการจ่ายชาํระผลประโยชนพ์นกังานเม่ือเกิดข้ึน 
 
ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้าง  
 
ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือวนัใดวนัหน่ึงต่อไปน้ีเกิดข้ึนก่อน เม่ือกลุ่มบริษทัไม่สามารถยกเลิก
ขอ้เสนอการใหผ้ลประโยชนด์งักล่าวไดอี้กต่อไป หรือเม่ือกลุ่มบริษทัรับรู้ตน้ทุนสาํหรับการปรับโครงสร้าง 
 
ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 
ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังานทาํงานให ้หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่ายชาํระ 
หากกลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ีพนกังานได้
ทาํงานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
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(ฑ) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
 
มูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุ้น ณ วนัท่ีให้สิทธิแก่พนกังาน (ชาํระดว้ยตราสารทุน) รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพร้อมๆ ไปกบั
การเพ่ิมข้ึนในส่วนของผูถื้อหุน้ ตลอดระยะเวลาท่ีพนกังานสามารถเขา้ใชสิ้ทธิไดอ้ยา่งไม่มีเง่ือนไข จาํนวนท่ีรับรู้เป็น
ค่าใช้จ่ายจะถูกปรับปรุงเพ่ือให้สะทอ้นถึงจาํนวนสิทธิซ้ือหุ้นท่ีแทจ้ริงซ่ึงเขา้เง่ือนไขการให้บริการท่ีเก่ียวขอ้งและ
เง่ือนไขการไดรั้บสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขเร่ืองตลาดทุน ซ่ึงเป็นจาํนวนท่ีเดิมเคยรับรู้ตามจาํนวนสิทธิซ้ือหุน้ท่ีเขา้เง่ือนไข
การใหบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้งและเง่ือนไขการไดรั้บสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขเร่ืองตลาดทุน ณ วนัท่ีไดรั้บสิทธิ สาํหรับเง่ือนไข
การไดรั้บสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขการบริการหรือผลงาน มูลค่ายติุธรรมของสิทธิซ้ือหุน้ ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิจะถูกวดัค่าเพื่อให้
สะทอ้นถึงเง่ือนไขนั้นและไม่มีการปรับปรุงสาํหรับผลต่างระหวา่งจาํนวนท่ีคาดไวก้บัผลท่ีเกิดข้ึนจริง 
 

(ฒ) ประมาณการหน้ีสิน 
 
ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัจากการอนุมานท่ีเกิดข้ึนใน
ปัจจุบนั อนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงสามารถประมาณจาํนวนของภาระ
ผกูพนัไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื่อชาํระ
ภาระผกูพนัดงักล่าว ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคต โดยใชอ้ตัราคิดลดใน
ตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึงถึงภาษีเงินได ้เพื่อใหส้ะทอ้นจาํนวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและ
ความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพิ่มข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน 
 

(ณ) รายได้ 
 
รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้และส่วนลดตามปริมาณ 
 
การขายสินค้าและการให้บริการ 
 
รายไดรั้บรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัสําคญั      
ไปให้กบัผูซ้ื้อแลว้ และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมี   
ความไม่แน่นอนท่ีมีนัยสําคญัในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือให้บริการนั้น ไม่อาจ             
วดัมูลค่าของจาํนวนรายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ หรือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้ง    
รับคืนสินคา้ รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เม่ือมีการใหบ้ริการ 
 

  



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
 

46 

รายได้ค่าโฆษณา 
 

รายไดค่้าโฆษณารับรู้เม่ือมีการใหบ้ริการโฆษณาทางหนงัสือพิมพ ์โทรทศันแ์ละส่ือต่างๆแลว้ 
 

รายได้ค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์ 
 

รายไดค่้าสมาชิกหนงัสือพิมพรั์บรู้โดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารเป็นสมาชิก  
 

รายได้จากการพิมพ์ 
 

รายไดจ้ากการพิมพรั์บรู้เม่ือการใหบ้ริการเสร็จส้ินแลว้ 
 

ค่านายหน้า 
 

สําหรับรายการคา้ท่ีกลุ่มบริษทัเขา้ลกัษณะการเป็นตวัแทนมากกว่าการเป็นตวัการ กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายไดด้ว้ย
จาํนวนเงินสุทธิเป็นค่านายหนา้ 
 

รายได้ค่าเช่า 
 

รายไดค่้าเช่ารับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 
 

รายได้ค่าเล่าเรียน 
 

รายไดค่้าเล่าเรียนรับรู้ในงบรายไดค่้าใชจ่้ายตามระยะเวลาของการเรียนการสอนแต่ละปีการศึกษา รายไดค่้าเล่าเรียน
ท่ีรับมาล่วงหน้าสําหรับภาคเรียนการศึกษาถดัไปแสดงเป็น “รายไดรั้บล่วงหน้า” ภายใตห้น้ีสินหมุนเวียนในงบ
แสดงฐานะการเงิน 
 

การลงทุน 
 

รายไดจ้ากการลงทุนประกอบดว้ยเงินปันผลและดอกเบ้ียรับจากการลงทุนและเงินฝากธนาคาร 
 

เงินปันผลรับ 
 

เงินปันผลรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 
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ดอกเบีย้รับ 
 

ดอกเบ้ียรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง   
 

(ด) ต้นทุนทางการเงิน 
 

ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในทาํนองเดียวกนับนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดข้ึน  
 

(ต) สัญญาเช่าดาํเนินงาน 
 

รายจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า   
 

ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนต้องนํามารวมคาํนวณจํานวนเงินขั้นตํ่าท่ีต้องจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสัญญาเช่า 
เม่ือไดรั้บการยนืยนัการปรับค่าเช่า 

 

 (ถ) ภาษเีงินได้ 
 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ําหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินได้
ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้ง
ในการรวมธุรกิจ หรือรายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัได้แก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายชาํระหรือได้รับชาํระ โดยคาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุน
ประจาํปีท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการ
ปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินและจํานวนท่ีใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจาก 
ผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปน้ี การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและ
รายการนั้ นไม่มีผลกระทบต่อกําไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ีเก่ียวข้องกับเงินลงทุน 
ในบริษทัยอ่ยหากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้  
 

การวดัมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลักษณะวิธีการ 
ท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายชาํระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีส้ินรอบ
ระยะเวลาท่ีรายงาน 
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ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใช้อตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใช้กบัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการ   
โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน 
 

ในการกาํหนดมูลค่าของภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี กลุ่มบริษทัคาํนึงถึงผลกระทบ
ของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจทาํให้จาํนวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพิ่มข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งชาํระ กลุ่ม
บริษทัเช่ือว่าได้ตั้งภาษีเงินได้คา้งจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมินผล
กระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินน้ีอยู่บน
พื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติ และอาจจะเก่ียวข้องกับการตัดสินใจเก่ียวกับเหตุการณ์ในอนาคต 
ขอ้มูลใหม่ๆ อาจจะทาํใหก้ลุ่มบริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยูก่บัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู ่
การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงิน
ไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัสาํหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั สาํหรับ
หน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชาํระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ
หรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่นอนว่ากาํไรเพ่ือเสียภาษีใน
อนาคตจะมีจาํนวนเพียงพอกบัการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว  สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการ 
ตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 

 

(ท) ขาดทุนต่อหุ้น 
 

กลุ่มบริษทัแสดงขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานและขาดทุนต่อหุน้ปรับลดสาํหรับหุน้สามญั ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
คาํนวณโดยการหารขาดทุนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั ดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัท่ีออกจาํหน่าย
ระหว่างปี ขาดทุนต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยการหารขาดทุนของผูถื้อหุ้นสามญัท่ีปรับปรุงดว้ยจาํนวนหุ้นสามญั     
ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัท่ีออกจาํหน่าย และผลกระทบของตราสารท่ีอาจเปล่ียนเป็นหุน้สามญัปรับลดทั้งหมดและสิทธิ
ซ้ือหุน้ของพนกังาน 

 

(ธ) รายงานทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 
 

ผลการดาํเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานเจา้หน้าท่ีบริหารของกลุ่มบริษทั (ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด   
ด้านการดาํเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานดาํเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีได้รับ          
การปันส่วนอยา่งสมเหตุสมผล  
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6 การนําเสนอการเข้าทาํรายการจําหน่ายทรัพย์สินเพือ่ปรับโครงสร้างธุรกจิ 
 
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2560 และวนัท่ี 16 มกราคม 2561 คณะกรรมการมีมติ
เห็นชอบใหน้าํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติัการเขา้ทาํรายการจาํหน่ายทรัพยสิ์นเพื่อปรับโครงสร้าง
ธุรกิจของกลุ่มบริษทั ซ่ึงประกอบดว้ยเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 4 บริษทั ไดแ้ก่ บริษทั เนชัน่ ย ูจาํกดั บริษทั แบงคอก 
บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง จาํกดั บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั และบริษทั บริษทั เอ็นเอ็มแอล จาํกดั 
รวมถึงท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของบริษทั 
 
การจาํหน่ายทรัพยสิ์นดงักล่าวจะดาํเนินการโดยวิธีประกวดราคา (Bidding) และจะจาํหน่ายทรัพยสิ์นใหแ้ก่ผูท่ี้เสนอ
ราคาสูงสุด โดยอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขว่าราคาของทรัพยสิ์นแต่ละรายการจะตอ้งไม่ตํ่ากว่าราคาพื้นฐานตามท่ีไดรั้บ
อนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ โดยกาํหนดราคาพ้ืนฐานของการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแต่ละแห่งเท่ากบัราคา
ท่ีมีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตามมูลค่าท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงินและผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์น 
และกาํหนดราคาพ้ืนฐานของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างในราคาเดียวกนักบัราคาประเมินตามความเห็นของผูป้ระเมิน
ราคาทรัพยสิ์น ซ่ึงสรุปรายละเอียดไดด้งัน้ี 
 
 

  

 

 

 

 
มูลค่าทาง
บญัชีสุทธิ 
ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 

2560  

มูลค่าท่ี
ประเมินโดยท่ี

ปรึกษา
ทางการเงิน
และ/หรือผู ้

ประเมินราคา1  

ราคาพ้ืนฐานท่ีจะ
ใชเ้ป็นเง่ือนไข
ในการประกวด
ราคา (ปรับปรุง 
ณ วนัท่ี 16  

มกราคม 2561) 
   (พันบาท) 
เงนิลงทุนในบริษทัย่อย    
บริษทั เนชัน่ ย ูจาํกดั   256,500  353,180  317,860 
บริษทั แบงคอก บิสสิเนส  
   บรอดแคสต้ิง จาํกดั 

   
-  

  
65,670 

 
 59,1002 

บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย)         
   จาํกดั   422,500  505,520  593,3203 
บริษทั เอม็เอน็แอล จาํกดั   10,000  44,150  39,740 
   689,000  968,520  1,010,020 
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1 มูลค่ากิจการของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ท่ีแสดงไวใ้นตารางขา้งตน้เป็นมูลค่าท่ีคาํนวณตามสัดส่วนการถือหุน้ของ
บริษทัในแต่ละบริษทัยอ่ย 
 
2 ราคาพ้ืนฐานของเงินลงทุนในบริษทั แบงคอก บิสสิเนส บอรดแคสต้ิง จาํกดั ท่ีแสดงไวใ้นตารางขา้งตน้ไม่รวม
ภาระหน้ีสินระหว่างกนั ซ่ึงบริษทัย่อยดงักล่าวคา้งชาํระแก่บริษทั ซ่ีงบริษทัจะกาํหนดเป็นเง่ือนไขให้ผูช้นะการ
ประกวดราคาตอ้งดาํเนินการใหบ้ริษทัยอ่ยดงักล่าวชาํระคืนภาระหน้ีระหวา่งกนัดงักล่าวใหแ้ก่บริษทัเตม็จาํนวน 
 
3 ราคาพ้ืนฐานของเงินลงทุนในบริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั ท่ีแสดงในตารางขา้งตน้เป็นมูลค่ากิจการ
ท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงิน และมูลค่าเฉล่ียของราคาประเมินทรัพยสิ์นจากผูป้ระเมินราคาในส่วนลดร้อยละ 10
ท่ีปรึกษาทางการเงินไดป้ระเมินมูลค่ายติุธรรมของแต่ละกิจการดงักล่าวโดยใชว้ิธีประมาณการกระแสเงินสดคิดลด 
โดยพิจารณาและวิเคราะห์ถึงผลการดาํเนินงานในอดีต และคาํนึงถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต และแนวโน้ม
ทิศทางของธุรกิจ อุตสาหกรรม และภาวะเศรษฐกิจ โดยมูลค่ากิจการของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีคาดว่าจะไดรั้บ
เป็นมูลค่าท่ีประเมินจากประมาณการกระแสเงินสดคิดลดตามสดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัในแต่ละบริษทัยอ่ย 

 

 

 

มูลค่าตาม
ราคาทุน
สุทธิ ณ 
วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 

2560  

มูลค่าท่ี
ประเมินโดยท่ี

ปรึกษา
ทางการเงิน
และ/หรือผู ้

ประเมินราคา1  

ราคาพ้ืนฐานท่ีจะ
ใชเ้ป็นเง่ือนไข
ในการประกวด
ราคา (ปรับปรุง 
ณ วนัท่ี 16  

มกราคม 2561) 
   (พันบาท) 
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์        
ท่ีดินและอาคารบริเวณ        
   ถนนบางนา-ตราด กม. 29.5   287,839  288,040  288,040 
ท่ีดินและอาคารจงัหวดัเชียงใหม่   20,463  51,590  51,590 
ท่ีดินและอาคารจงัหวดัขอนแก่น   2,504  14,840  14,840 
ท่ีดินและอาคารจงัหวดัสงขลา   3,700  6,080  6,080 
   314,506  360,550  360,550 
อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน        
ท่ีดินบริเวณถนนบางนา-ตราด กม.5   44,678  52,850  52,850 
   44,678  52,850  52,850 
        

รวม   1,186,524  1,381,920  1,423,420 
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ผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นประเมินมูลค่ายุติธรรมของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของบริษทั ซ่ึงคาํนวณตามเกณฑ์มูลค่า   
ส่ิงตอบแทนโดยใชว้ิธีเปรียบเทียบราคาตลาด โดยพิจารณาราคาตลาดท่ีมีการซ้ือขายหรือเสนอขายของท่ีดินและ    
ส่ิงปลูกสร้างท่ีคลา้ยคลึงกนัอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียงกนั และเป็นขอ้มูลท่ีอยูใ่นช่วงเวลาเดียวกบัการประเมินราคา 
 
ทั้งน้ี บริษทัจะเร่ิมดาํเนินการประกวดราคาภายหลงัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัมีมติอนุมติัให้บริษทั
จาํหน่ายทรัพยสิ์นดงักล่าวเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ โดยบริษทัจะดาํเนินการให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลา 6 เดือน
หลงัจากท่ีไดรั้บการอนุมติั  
 
ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2561 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจาํหน่ายทรัพยสิ์นเพ่ือ
ปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษทั ไดแ้ก่ เงินลงทุนในบริษทั เนชัน่ ย ูจาํกดั บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) 
จํากัด  และบริษัท  เอ็นเอ็มแอล จํากัด  รวมถึงท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของบริษัททุกรายการ  อย่างไรก็ตาม                        
ผูถื้อหุ้นมีมติไม่อนุมติัการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทั แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง จาํกดั และในการประชุม
วิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 2561 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัยกเลิกการอนุมติัการจาํหน่ายทรัพยสิ์น
ตามมติการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2561 (ดูหมายเหตุขอ้ 16 และ 46) 
 
นอกจากน้ี เงินลงทุนในบริษัทย่อยและท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของบริษัทดังกล่าวข้างต้น บางส่วนใช้เป็น
หลกัประกนัเงินกูย้ืม (ดูหมายเหตุขอ้ 16 และ 24) บริษทัจึงมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งนาํเงินท่ีไดรั้บจากการจาํหน่าย
ทรัพยสิ์นดงักล่าวมาจ่ายชาํระคืนหน้ีสินส่วนท่ีมีหลกัประกนัซ่ึงเป็นทรัพยสิ์นดงักล่าว 
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7 บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

เพื่อวตัถุประสงค์ในการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั       
หากกลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัต่อบุคคล
หรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือกลุ่มบริษทัอยู่ภายใตก้ารควบคุม
เดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีนัยสําคญัเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้น การเก่ียวขอ้งกันน้ีอาจเป็น
รายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัร่วมและบริษทัย่อยไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 15 และ 16 สาํหรับความสัมพนัธ์กบั
ผูบ้ริหารสาํคญั บริษทัยอ่ยทางออ้ม และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน มีดงัน้ี 

 

ช่ือกจิการ ประเทศทีจ่ัดตั้ง   ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
 /สัญชาต ิ  
ผูบ้ริหารสาํคญั ไทย บุคคลท่ี มีอํานาจและความรับผิดชอบการ   

วางแผนสั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของ
กิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี รวมถึง
กรรมการของกลุ่มบริษทั (ไม่ว่าจะทาํหน้าท่ีใน
ระดบับริหารหรือไม่) 

   

บริษทัย่อยทางอ้อม   
มหาวิทยาลยัเนชัน่ ไทย เป็นมหาวิทยาลยัท่ีบริษทั เนชัน่ ย ูจาํกดั รับโอน

ใบอนุญาต 
บริษทั เอน็บีซี เน็กซ์ วิชัน่ จาํกดั ไทย เ ป็ นบ ริ ษัท ท่ี บ ริ ษัท  เนชั่ น  บรอดแคส ต้ิ ง   

คอร์ปอเรชั่น จํากัด  (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 
99.99 และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เนชัน่ โกลบอล เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั  
 

ไทย เป็นบริษทัท่ีบริษทัaเนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล   
เอ็ดดูเทนเมนท์ จาํกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 
99.74 และมีกรรมการร่วมกนั 

บุคคลหรือกจิการอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั   
บริษทั ไทย พอร์ทลั จาํกดั  ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยบริษทั คมชัดลึก 

มีเดีย จาํกดั ถือหุน้ร้อยละ 19.00 
ผูถื้อหุน้ ไทย ผูถื้อหุน้ของบริษทั 
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นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ ราคาซ้ือขายทางการคา้ปกติและตามอตัราท่ีตกลงร่วมกนั 
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ อตัราตน้ทุนปันส่วนตามราคาทุนท่ีเกิดข้ึนจริงและตามอตัราท่ีตกลงร่วมกนั 
ขายอุปกรณ์ ราคาตามบญัชีบวกส่วนเพิ่ม 
ซ้ืออุปกรณ์ ราคาตามบญัชีบวกส่วนเพิ่ม 
เงินปันผลรับ ตามท่ีประกาศจ่ายในรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 
รายไดอ่ื้น ตามอตัราท่ีตกลงร่วมกนั 
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 
    และค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

ตามอตัราท่ีตกลงร่วมกนั 

ดอกเบ้ียจ่าย อตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
 

รายการท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อยและบริษทัย่อยทางอ้อม        
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ -  -  358,532  527,397 
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ -  -  39,859  35,666 
ขายอุปกรณ์ -  -  235  1,436 
ซ้ืออุปกรณ์ -  -  1,363  1,013 
เงินปันผลรับ -  -  14,788  103,341 
รายไดอ่ื้น -  -  14,039  15,090 
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่ายและ 
     ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

-  -  11,902  12,033  

        
บริษทัร่วม        
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 4,626  5,227  122  122 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
ผู้บริหารสําคญั        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั        
   เงินเดือนและค่าแรง 41,380  67,781  16,965  30,070 
   โครงการสมทบเงินท่ีกาํหนดไว ้ 2,582  3,846  864  1,079 
   รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 43,962  71,627  17,829  31,149 
        
บุคคลหรือกจิการอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั        
ดอกเบ้ียจ่าย 4,700  -  4,700  - 
 
ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

 
ลูกหน้ีการค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ยและบริษทัยอ่ยทางออ้ม - - 915,634  1,014,960 
บริษทัร่วม 181 231 11 11 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 67 67 - - 
 248 298 915,645 1,014,971 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (67) (67) (82,701) - 
สุทธิ 181 231 832,944 1,014,971 

     
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญสาํหรับปี   - - 82,701 - 

     

รายได้ค้างรับ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
      (ปรับปรุงใหม่) 

 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ยและบริษทัยอ่ยทางออ้ม - -  4,472  5,283 
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ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ยและบริษทัยอ่ยทางออ้ม - - 1,043,755  887,353 
บริษทัร่วม 345 349 9 - 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 17,345 17,345 - - 
 17,690 17,694 1,043,764 887,353 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (17,345) (17,345) (738,870) - 
สุทธิ 345 349 304,894 887,353 

       
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญสาํหรับปี   - - 738,870 - 

 

เจ้าหน้ีการค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ยและบริษทัยอ่ยทางออ้ม - -  1,332,737  1,495,243 
บริษทัร่วม - 8  -  - 
รวม - 8  1,332,737  1,495,243 

 
เจ้าหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ยและบริษทัยอ่ยทางออ้ม -  -  33,923  24,862 
บริษทัร่วม -  12  -  - 
รวม -  12  33,923  24,862 

 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
      (ปรับปรุงใหม่) 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  19,474  7,929 
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เงินกู้ยมืระยะส้ันจากบุคคล อตัราดอกเบีย้ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    ทีเ่กีย่วข้องกนั 2560  2559 2560  2559  2560  2559 
 (ร้อยละต่อปี)  
ผูถื้อหุน้ 12.00  - 70,000  -  70,000  - 
หัก ดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้    (1,305)  -  (1,305)  - 
รวมเงนิกู้ยมืระยะส้ันจาก           
    บุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั    68,695  -  68,695  - 

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

 
เงินกู้ยมืระยะส้ันจากบุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
ผู้ถอืหุ้น        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  -  -  - 
เพิ่มข้ึน 70,000  -  70,000  - 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 70,000  -  70,000  - 

 
สัญญาสําคญัทีท่าํกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 
บริษทัไดท้าํสัญญากบับริษทัยอ่ยและบริษทัยอ่ยทางออ้มหลายแห่งเพ่ือให้บริการดา้นการบริหารจดัการ สนบัสนุน
การดาํเนินงาน การตลาดและงานดา้นอ่ืนๆ โดยบริษทัจะไดรั้บค่าบริการตามอตัราท่ีตกลงในสญัญา 
 
บริษทัไดท้าํสัญญากบับริษทัย่อยแห่งหน่ึงเพ่ือเช่าพ้ืนท่ีและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง โดยบริษทัตกลงจะชาํระค่าเช่าและ
บริการตามอตัราท่ีตกลงในสญัญา 
 
บริษทัไดท้าํสัญญากบับริษทัยอ่ยและบริษทัยอ่ยทางออ้มเพ่ือให้เช่าพ้ืนท่ีและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง โดยบริษทัยอ่ยและ
บริษทัยอ่ยทางออ้มดงักล่าวตกลงจะชาํระค่าเช่าและบริการตามอตัราท่ีตกลงในสญัญา 
 
บริษทัไดท้าํสัญญากบับริษทัย่อยเพื่อรับบริการระบบสารสนเทศ โดยบริษทัตกลงจะชาํระค่าบริการตามอตัราท่ี     
ตกลงในสญัญา 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
 

57 

บริษทัไดท้าํสัญญากูย้ืมเงินระยะสั้นกบัผูถื้อหุ้นรายหน่ึงจาํนวน 70 ลา้นบาท เงินกูย้ืมดงักล่าวเป็นตัว๋แลกเงิน            
มีกาํหนดชาํระคืน 3 เดือนและมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 12 ต่อปี บริษทัไดจ่้ายดอกเบ้ียในวนัเร่ิมสัญญาเงินกูย้มืระยะสั้น
ดงักล่าวจาํนวน 2.01 ลา้นบาท นอกจากน้ี บริษทัไดน้าํเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไปจาํนาํเพ่ือเป็นหลกัทรัพย์
ค ํ้าประกนัเงินกูย้มืดงักล่าว (ดูหมายเหตุขอ้ 16) 

 
8 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 

เงินสดในมือ 1,390  1,664  323  288 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 3,492  3,901  458  1,136 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 62,238  106,597  8,699  25,344 
เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง 119,279  121,532  1  - 
รวม 186,399  233,694  9,481  26,768 

 
9 เงนิลงทุนอืน่ 

 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 

เงินลงทุนช่ัวคราว        
เงินฝากระยะสั้นกบัสถาบนัการเงิน 3,471  3,630  -  - 
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน -  195,148  -  - 
ตราสารหน้ีถือไวเ้พ่ือคา้ -  223,598  -  49,289 
ตราสารหน้ีถือไวเ้พ่ือคา้ (ในกองทุนส่วนบุคคล) 121,951  -  -  - 
 125,422  422,376  -  49,289 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน        
ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 3  2,800  3  2,800 
ตราสารทุนอ่ืนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด 4,016  4,616  4,016  4,616 
 4,019  7,416  4,019  7,416 
        

รวม 129,441  429,792  4,019  56,705 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบริษทัไดท้าํตัว๋สัญญาใชเ้งินกบัสถาบนัการเงินในประเทศหลายแห่งจาํนวน 195.15 
ลา้นบาท โดยมีกาํหนดชาํระคืน 6 - 9 เดือน และมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.65 - ร้อยละ 6.00 ต่อปี กลุ่มบริษทัไดรั้บ
ชาํระคืนตัว๋สญัญาใชเ้งินดงักล่าวทั้งจาํนวนในระหวา่งปี 2560 
 

ในระหว่างปี 2560 บริษทัยอ่ย 2 แห่งไดจ้ดัตั้งกองทุนส่วนบุคคล โดยจา้งบริษทับริหารสินทรัพยอิ์สระในประเทศ 
กองทุนส่วนบุคคลน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการบริหารเงินสดของบริษทัย่อยดงักล่าว โดยลงทุนในตราสารทุนและ     
ตราสารหน้ีตามสภาวการณ์ท่ีเหมาะสมกบัตลาดทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กองทุนดงักล่าวมีมูลค่ารวมเป็น
จาํนวนเงิน 123.34 ลา้นบาท (รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจาํนวน 1.33 ลา้นบาท) 
 

รายการเคล่ือนไหวในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของตราสารทุนและตราสารหน้ีท่ีอยู่ในความตอ้งการตลาด 
มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
เงินลงทุนช่ัวคราว     
หลกัทรัพย์เพือ่ค้า     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 223,598  25,069  49,289  3 
ซ้ือระหวา่งปี 346,900  1,301,400  105,000  308,000 
ขายระหวา่งปี (331,046)  (1,103,152)  (113,781)  (258,728) 
โอนระหวา่งปี (239,765)  -  (40,606)  - 
รายการปรับปรุงจากการปรับมูลค่า 313  281  98  14 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม - 223,598  - 49,289 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 )พันบาท(  
หลกัทรัพย์เพือ่ค้า (ในกองทุนส่วนบุคคล)        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  -  -  - 
โอนระหวา่งปี 121,951  - - - 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 121,951  - - - 

      
หลกัทรัพย์เผือ่ขาย       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  - -  - 
ซ้ือระหวา่งปี 880,200  - 347,000  - 
ขายระหวา่งปี (1,119,965)  - (387,606)  - 
โอนระหวา่งปี 239,765  - 40,606  - 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม - - - - 

        

หลกัทรัพย์เผือ่ขาย (ในกองทุนส่วนบุคคล) 
       

ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  -  -  - 
ซ้ือระหวา่งปี 208,246  - - - 
ขายระหวา่งปี (88,047)  - - - 
โอนระหวา่งปี (121,951)  - - - 
รายการปรับปรุงจากการปรับมูลค่า 1,752  - - - 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม -  - - - 

        

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน        

หลกัทรัพย์เผือ่ขาย        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2,800  2,776 2,800  2,776 
ขายระหวา่งปี (8,082)  - (8,082)  - 
รายการปรับปรุงจากการปรับมูลค่า 5,285  24 5,285  24 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 3  2,800 3  2,800 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
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10 ลูกหนีก้ารค้า 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 2560  2559  2560  2559 
  (พันบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                     7 248  298  915,645  1,014,971 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ  339,640  471,982  133,270  192,923 
รวม  339,888  472,280  1,048,915  1,207,894 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  (59,786) (65,475) (113,269) (34,374) 
      ค่าเผือ่สินคา้รับคืน  (5,334) (8,756) (2,875) (5,281) 
สุทธิ  274,768  398,049  932,771  1,168,239 
        

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญสาํหรับปี 3,992  7,354  83,344  3,960 

 
การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั        
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 181  231  92,812  164,711 
เกินกาํหนดชาํระ:        

นอ้ยกวา่ 3 เดือน -  -  76,683  45,935 
3 - 6 เดือน -  -  125,347  115,356 
6 - 12 เดือน -  -  112,373  167,921 
มากกวา่ 12  เดือน 67  67  508,430  521,048 

 248  298  915,645  1,014,971 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (67)  (67)  (82,701)  - 
 181  231  832,944  1,014,971 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
บุคคลหรือกจิการอืน่ๆ        
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 152,976  214,457  51,576  77,667 
เกินกาํหนดชาํระ:        

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 94,224  158,507  36,413  58,195 
3 - 6 เดือน 15,017  22,011  4,365  15,460 
6 - 12 เดือน 7,885  10,061  4,237  6,531 
มากกวา่ 12  เดือน 69,538  66,946    36,679  35,070 

 339,640  471,982  133,270  192,923 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (59,719)  (65,408)  (30,568)  (34,374) 
      ค่าเผือ่สินคา้รับคืน (5,334)  (8,756)  (2,875)  (5,281) 
 274,587  397,818  99,827  153,268 

สุทธิ 274,768  398,049  932,771  1,168,239 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 7 วนั ถึง 90 วนั 
 
ในระหว่างปี 2560 บริษทับนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจากลูกหน้ีการคา้กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นจาํนวน 82.70 
ลา้นบาท โดยประเมินจากสถานะปัจจุบนัของลูกหน้ีการคา้กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและพิจารณาจากมูลค่าท่ีคาดว่า
จะไดรั้บคืน 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
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11 ลูกหนีห้มุนเวยีนอืน่ 
 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 2560  2559  2560  2559 

  (พันบาท) 
กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 7 17,690  17,694  1,043,764  887,353 
     

บุคคลหรือกจิการอืน่     
ลูกหน้ีอ่ืน  52,900 56,598 52,088  53,160 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  50,958 78,362 28,524  34,397 
เงินทดรองจ่ายพนกังาน  1,426 2,198 30  500 
อ่ืนๆ  369 72 - - 
  105,653  137,230  80,642  88,057 

รวม  123,343  154,924  1,124,406  975,410 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  (63,738)  (65,082)  (785,263)  (47,737) 

สุทธิ  59,605  89,842  339,143  927,673 

 
ในระหว่างปี 2560 บริษทับนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจากลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นจาํนวน 
738.87 ลา้นบาท โดยประเมินจากสถานะปัจจุบนัของลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและพิจารณาจาก
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

 
12 สินค้าคงเหลอื  
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
สินคา้สาํเร็จรูป  31,680 86,629 - - 
วตัถุดิบ 22,937 30,444 15,268  24,255 
วสัดุ ของใชส้ิ้นเปลืองและอ่ืนๆ 8,596 8,554 994  289 
งานระหวา่งทาํ / ผลิต 4,903 9,619 -  - 
วตัถุดิบระหวา่งทาง - 1,680 -  1,680 

รวม 68,116 136,926 16,262 26,224 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย 
    และไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 

       

-   ตน้ทุนขาย 1,700,963  1,990,050  190,611  232,681 
-   การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 2,074  10,559  - - 
-   กลบัรายการการปรับมูลค่า (3,329)  (149)  (2,840) - 

สุทธิ 1,699,708  2,000,460  187,771  232,681 

 
จากการประชุมคณะกรรมการของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง (“บริษทั เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่แนล เอ็ดดูเทนเมนท ์จาํกดั 
(มหาชน)”) เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการบริษทัย่อยดงักล่าวมีมติปรับโครงสร้างประกอบธุรกิจผลิต
และจาํหน่ายส่ิงพิมพข์องบริษทัยอ่ยและบริษทัยอ่ยทางออ้ม (รวมกนัเรียก “กลุ่มบริษทัยอ่ย”) ซ่ึงผูบ้ริหารของกลุ่ม
บริษทัยอ่ยมีการใชดุ้ลยพินิจในการจดัประเภทสินคา้คงเหลือตามช่องทางการจดัจาํหน่ายและแผนการดาํเนินธุรกิจ
ในอนาคต ซ่ึงได้รับรู้ผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 
จาํนวน 193.48 ลา้นบาท ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม (ดูหมายเหตุขอ้ 16) 
 
การพิจารณาการด้อยค่า 
 
ผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยและบริษทัยอ่ยทางออ้มไดมี้การทดสอบการดอ้ยค่าของมูลค่าตามบญัชีของสินคา้คงเหลือท่ี
เก่ียวขอ้งกบัใบอนุญาต โดยมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนพิจารณาจากมูลค่าจากการใช้ ซ่ึงวดัมูลค่าโดยการคิดลด
กระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการใชสิ้นทรัพยจ์นถึงวนัท่ีใบอนุญาตหมดอาย ุโดยประมาณการตาม
แผนการดาํเนินธุรกิจ และอตัราคิดลดซ่ึงคาํนวณจากวิธีตน้ทุนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของเงินทุน (ขอ้มูลเพิ่มเติม
เก่ียวกบัการดอ้ยค่าแสดงในหมายเหตุขอ้ 22) 
 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
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13 สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน่  
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 2560  2559  2560  2559 

  (พันบาท) 
ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงกาํหนด  147,237 178,716 82,460 89,096 
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน  138,464 139,104 - - 
ค่าลิขสิทธ์ิรายการ  21, 22 91 1,837 - - 
อ่ืนๆ   - 1,901 - 1,406 

รวม  285,792  321,558  82,460  90,502 

 
14 เงนิฝากทีม่ีข้อจํากดัในการใช้ 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เงินฝากประจาํของบริษทัย่อยและบริษทัย่อยทางอ้อมจาํนวน 0.48 ล้านบาท 
(2559: 0.86 ล้านบาท) ไดน้าํไปใชเ้ป็นหลกัประกนัหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง 
 

15 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 23,156  22,076  1,800  1,800 
ส่วนแบ่งกาํไรสุทธิจากเงินลงทุนใน 
   บริษทัร่วม 70  1,080  -  - 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 23,226  23,156  1,800  1,800 

 
 ไม่มีการซ้ือและจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วมในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
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เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสาํหรับแต่ละปี มีดงันี้ 
 

  งบการเงนิรวม 

  สดัส่วนความเป็น     มูลค่าตาม   
บริษทัร่วม       ลกัษณะธุรกิจ เจา้ของ ทุนชาํระแลว้  ราคาทุน  วธิีส่วนไดเ้สีย  เงินปันผลรับ 

  2560 2559 2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 
  (ร้อยละ) (พันบาท) 

บริษทั โยมิอูริ-เนชัน่ อินฟอร์มเมชัน่ 
เซอร์วสิ จาํกดั ตวัแทนขายโฆษณา 45.00 45.00 4,000  4,000  1,800  1,800  23,226  23,156  -  - 

 

บริษทัร่วมดงักล่าวดาํเนินธุรกิจในประเทศไทย กลุ่มบริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัร่วมซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาที่เปิดเผยต่อสาธารณชน 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สดัส่วนความเป็น          
บริษทัร่วม เจา้ของ ทุนชาํระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน - สุทธิ  เงินปันผลรับ 

 2560 2559 2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 
 (ร้อยละ) (พันบาท) 

บริษทั โยมิอูริ-เนชัน่ 
อินฟอร์มเมชัน่ 
เซอร์วสิ จาํกดั 45.00 45.00 4,000  4,000  1,800  1,800  -  -  1,800  1,800  -  - 

 

บริษทัร่วมดงักล่าวดาํเนินธุรกิจในประเทศไทย กลุ่มบริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัร่วมซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาที่เปิดเผยต่อสาธารณชน 
 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
 

 67

ตารางต่อไปน้ีสรุปขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วมท่ีรวมอยู่ในงบการเงินของบริษทัร่วม ปรับปรุงดว้ยการปรับ
มูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ และความแตกต่างของนโยบายการบญัชี การกระทบยอดรายการระหว่างขอ้มูลทาง
การเงินโดยสรุปดงักล่าวกบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในกิจการเหล่าน้ี 
 

 บริษทัร่วม 

 2560  2559 
 (พันบาท) 
รายได ้ 12,004  18,135 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม (ร้อยละ 100) 155  2,401 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมตามส่วนได้เสียของกลุ่มบริษทั 70  1,080 
    
สินทรัพยห์มุนเวียน 10,924  10,541 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 42,576  42,686 
หน้ีสินหมุนเวียน (1,135)  (1,108) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน (752)  (661) 
สินทรัพยสุ์ทธิ (ร้อยละ 100) 51,613  51,458 
สินทรัพยสุ์ทธิส่วนท่ีเป็นของกลุ่มบริษทั 23,226  23,156 
มูลค่าตามบญัชีของเงนิลงทุนในบริษทัร่วม 23,226  23,156 

 
16 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 3,627,879  2,993,311 
เพิ่มข้ึน -  653,000 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (2,131,500)  - 
จาํหน่าย (5,815)  (18,432) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 1,490,564  3,627,879 
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 การปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทัย่อย 
 
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง (“บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดูเทนเมนท ์จาํกดั 
(มหาชน)”) เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการของบริษทัยอ่ยดงักล่าวมีมติปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจ
ผลิตและจาํหน่ายส่ิงพิมพข์องบริษทัยอ่ยและบริษทัยอ่ยทางออ้ม (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษทัยอ่ย”) เพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบัสภาวการณ์ปัจจุบนั โดยมุ่งเนน้การผลิตและจาํหน่ายส่ิงพิมพเ์ฉพาะท่ีมีกาํไรใหแ้ก่กลุ่มบริษทัยอ่ย ซ่ึงผลจากการ
ดาํเนินการดงักล่าว กลุ่มบริษทัย่อยไดมี้การรับรู้ผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ และตดัจาํหน่าย
ลิขสิทธ์ิสาํหรับส่ิงพิมพ ์สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 จาํนวน 193.48 ลา้นบาท และ 10.97 ลา้นบาท ในงบ
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม ตามลาํดบั  
 
การควบรวมกิจการของบริษทัย่อยทางอ้อม 
 
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง (“บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จาํกดั 
(มหาชน)”) เม่ือวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2559 คณะกรรมการของบริษทัยอ่ยดงักล่าวมีมติอนุมติัการควบรวมกิจการของ
บริษทัย่อยทางออ้ม ไดแ้ก่ บริษทั เนชัน่ โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท ์จาํกดั และบริษทั เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท ์จาํกดั       
ซ่ึงเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัเพื่อปรับโครงสร้างการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัยอ่ย 
 
ภายใตส้ัญญาโอนกิจการดว้ยวิธีการโอนทรัพยสิ์นและหน้ีสินทั้งหมด บริษทั เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท ์จาํกดั จะโอนทรัพยสิ์น
และหน้ีสินทั้งหมดให้กบับริษทั เนชัน่ โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท ์จาํกดั โดยบริษทั เนชัน่ โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท ์จาํกดั          
จะชาํระค่าตอบแทนใหแ้ก่บริษทั เนชัน่ เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั จาํนวน 47 ลา้นบาทโดยกาํหนดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 
เป็นวนัท่ีรับโอนกิจการ ภายหลงัการควบรวมกิจการดงักล่าว บริษทั เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท ์จาํกดั ไดจ้ดทะเบียน    
เลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และได้ดําเนินการชําระบัญชีเสร็จส้ินเม่ือวนัท่ี                        
17 ตุลาคม 2559 
 
ผลจากการควบรวมกิจการดงักล่าว ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยทางออ้มแห่งหน่ึง (“บริษทั เนชัน่    
โกลบอล เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั”) เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2559 ผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยทางออ้มดงักล่าวมีมติอนุมติั
การเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 50 ลา้นบาท (แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 50,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1,000 บาท) เป็น 
97 ลา้นบาท (แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 97,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท) ให้แก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย
ทางออ้มแห่งหน่ึง (“บริษทั เนชัน่ เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั”) บริษทัยอ่ยทางออ้มดงักล่าวไดรั้บชาํระค่าหุน้เตม็จาํนวน
เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และไดจ้ดทะเบียนการเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2559 
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การเพ่ิมเงินลงทุน 
 

ในการประชุมวิสามญัของผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยทางออ้มแห่งหน่ึง (“บริษทั เนชัน่ โกลบอล เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั”) 
เม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2560 ผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยทางออ้มดงักล่าวมีมติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก                
97 ลา้นบาท (แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 97,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1,000 บาท) เป็น 200 ลา้นบาท (แบ่งออกเป็น
หุน้สามญัจาํนวน 200,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1,000 บาท) บริษทัยอ่ยทางออ้มดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนกบั
กระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 5 มิถุนายน 2560 
 

ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง (“บริษทั เนชัน่ ยู จาํกดั”) เม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2559          
ผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยดงักล่าวมีมติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 170 ลา้นบาท (แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 
17,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) เป็น 340 ลา้นบาท (แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 34,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้
ละ 10 บาท) โดยเรียกชาํระค่าหุน้ในอตัราร้อยละ 50 ของมูลค่าหุน้เป็นจาํนวนเงิน 85 ลา้นบาท และเสนอขายใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วน ทั้งน้ี บริษทัไดล้งทุนในหุน้สามญัของบริษทัยอ่ยดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 76.50 ลา้นบาท 
บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนการเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2559 
 

ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยทางออ้มแห่งหน่ึง (“บริษทั เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชัน่ จาํกดั”) เม่ือวนัท่ี          
8 กนัยายน 2559 ผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยทางออ้มดงักล่าวมีมติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 500 ลา้นบาท            
(แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) เป็น 800 ลา้นบาท (แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั
จาํนวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) โดยเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วน ทั้งน้ี บริษทัยอ่ยแห่ง
หน่ึง (“บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)”) ไดล้งทุนในหุ้นสามญัของบริษทัย่อยทางออ้ม
ดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 300 ลา้นบาท บริษทัยอ่ยทางออ้มดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนการเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือ
วนัท่ี 21 กนัยายน 2559 
 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง (“บริษทั เนชัน่ ย ูจาํกดั”) เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 
คณะกรรมการมีมติให้เรียกชาํระค่าหุ้นเพิ่มเติมในอตัราร้อยละ 50 ของมูลค่าหุน้เป็นจาํนวนเงิน 85 ลา้นบาท ทั้งน้ี 
บริษทัไดล้งทุนในหุน้สามญัของบริษทัยอ่ยดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 76.50 ลา้นบาท บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียน
การเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2559 
 

ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (“บริษทั แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง จาํกดั”) เม่ือวนัท่ี             
13 ธนัวาคม 2559 ผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยดงักล่าวมีมติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 1,000 ลา้นบาท (แบ่งออกเป็น
หุ้นสามญัจาํนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) เป็น 1,500 ลา้นบาท (แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 
150,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) โดยเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วน ทั้งน้ี บริษทัไดล้งทุนในหุน้สามญั
ของบริษทัย่อยดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 500 ลา้นบาท บริษทัย่อยดงักล่าวได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนกบักระทรวง
พาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2559 
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การรับคืนเงินลงทุน 
 
ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ยทางออ้มแห่งหน่ึง (“บริษทั เนชัน่ คิดส์ จาํกดั”) เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 
2559 ผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยทางออ้มไดมี้มติพิเศษอนุมติัการจดทะเบียนเลิกกิจการ บริษทัยอ่ยทางออ้มดงักล่าวได้
จดทะเบียนเลิกกิจการกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 27 ธันวาคม  2559 และไดด้าํเนินการชาํระบญัชีเสร็จส้ินเม่ือ
วนัท่ี 29 มิถุนายน 2560  
 
ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยทางออ้มแห่งหน่ึง (“บริษทั เอ็นบีซี เน็กซ์มีเดีย จาํกดั”) เม่ือวนัท่ี 27 
กนัยายน 2559 ผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยทางออ้มไดมี้มติพิเศษอนุมติัการจดทะเบียนเลิกกิจการ บริษทัย่อยทางออ้ม
ดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจการกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2559 และไดด้าํเนินการชาํระบญัชีเสร็จ
ส้ินเม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน 2560  
 
ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยทางออ้มแห่งหน่ึง (“บริษทั เอ็นบีซี เน็กซ์ สกรีน จาํกดั”) เม่ือวนัท่ี 26 
ธนัวาคม 2559 ผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยทางออ้มไดมี้มติพิเศษอนุมติัการจดทะเบียนเลิกกิจการ บริษทัย่อยทางออ้ม
ดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจการกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2559 และไดด้าํเนินการชาํระบญัชีเสร็จ
ส้ินเม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2560  
 
การจาํหน่ายส่วนได้เสียบางส่วนในบริษทัย่อยโดยอาํนาจการควบคุมไม่เปล่ียนแปลง 
 
ในระหว่างปี  2560  บริษทัได้ขายส่วนได้เสียในบริษทัย่อยแห่งหน่ึง  (“บริษทั  เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล       
เอ็ดดูเทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน)”) ออกไปร้อยละ 1.31 เป็นเงินสดจาํนวน 3.83 ลา้นบาท ทาํให้ส่วนไดเ้สียลดลงจาก
ร้อยละ 72.35 เป็นร้อยละ 71.04 โดยท่ีอาํนาจการควบคุมในบริษทัย่อยดงักล่าวไม่เปล่ียนแปลง มูลค่าตามบญัชี
ของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อยดงักล่าวในงบการเงินของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ีขาย มีจาํนวน 267.79 ลา้นบาท 
กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมเพิ่มข้ึนเป็นจาํนวน 3.50 ลา้นบาท กลุ่มบริษทัและบริษทั       
รับรู้กาํไรและขาดทุนจากการขายเงินลงทุนดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 0.33 ลา้นบาท และ 1.98 ลา้นบาท               
ในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ตามลาํดบั 
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ในระหว่างปี  2559  บริษทัได้ขายส่วนได้เสียในบริษทัย่อยแห่งหน่ึง  (“บริษทั  เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล       
เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน)”) ออกไปร้อยละ 4.14 เป็นเงินสดจาํนวน 13.98 ลา้นบาท ทาํใหส่้วนไดเ้สียลดลงจาก
ร้อยละ 76.49 เป็นร้อยละ 72.35 โดยท่ีอาํนาจการควบคุมในบริษทัย่อยดงักล่าวไม่เปล่ียนแปลง มูลค่าตามบญัชี
ของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อยดงักล่าวในงบการเงินของกลุ่มบริษทั ณ วนัที่ขาย มีจาํนวน 309.23 ลา้นบาท 
กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมเพิ่มข้ึนเป็นจาํนวน 12.77 ลา้นบาท กลุ่มบริษทัและบริษทั       
รับรู้กาํไรและขาดทุนจากการขายเงินลงทุนดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 1.21 ลา้นบาท และ 4.46 ลา้นบาท              
ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ ้นรวมและในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรับ            
ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ตามลาํดบั 

 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในบริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดูเทนเมนท ์
จาํกดั (มหาชน) มีดงัต่อไปน้ี 
 

 2560  2559 
 (พันบาท) 
ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 1 มกราคม  194,879  372,962 
ผลกระทบจากการลดลงในส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั (3,499)  (12,769) 
ส่วนแบ่งในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 5,261  (165,314) 
ส่วนได้เสียของกลุ่มบริษทั ณ วนัที ่31 ธันวาคม  196,641 194,879 

 

การคํา้ประกัน 
 

ในระหว่างปี 2560 บริษทัไดน้าํเงินลงทุนในบริษทัย่อยหลายแห่งไปจาํนาํเพ่ือเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัเงินกูย้ืม
ระยะสั้นกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั บุคคลและบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน (ดูหมายเหตุ 24) ดงัน้ี 
 

บริษทัยอ่ย จาํนวนหุน้  ราคาทุน - สุทธิ 
 (พันหุ้น)  (พันบาท) 

บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 382,024  446,951 
บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 118,389  310,057 
บริษทั กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จาํกดั 250  25,000 
บริษทั แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง จาํกดั 149,900  - 
บริษทั เนชัน่ ย ูจาํกดั 10,000  8,382 
บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั 42,250  422,500 
รวม 702,813  1,212,890 
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เงินปันผล 
 

ปี 2560 
 

ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง (“บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั”)  
เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 ผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยดงักล่าวมีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรสําหรับผลการดาํเนินงาน
ประจาํปี 2559 และกาํไรสะสม เป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.35 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 17.50 ลา้นบาท  
เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในเดือนพฤษภาคม 2560 
 
ปี 2559 
 

ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง (“บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดูเทนเมนท ์
จาํกดั (มหาชน)”) เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2559 ผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยดงักล่าวมีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรสําหรับ                         
ผลการดาํเนินงานประจาํปี 2558 เป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.022 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 3.74 ลา้นบาท                          
เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในเดือนพฤษภาคม 2559 
 
ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (“บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 
(มหาชน)”) เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2559 ผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยดังกล่าวมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรสําหรับ                       
ผลการดาํเนินงานประจาํปี 2558 เป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.08 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 42.83 ลา้นบาท                          
เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในเดือนพฤษภาคม 2559 
 
ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถ้ือหุ ้นของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง (“บริษทั กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จํากดั”)                      
เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2559 ผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยดงักล่าวมีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรสาํหรับผลการดาํเนินงาน
ประจาํปี 2558 เป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 195 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 48.75 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าว
ไดจ่้ายให้แก่ผูถื้อหุ้นในเดือนพฤษภาคม 2559 
 
ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง (“บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั”) 
เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2559 ผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยดงักล่าวมีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรสาํหรับผลการดาํเนินงาน
ประจาํปี 2558 เป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 25 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าว   
ไดจ่้ายให้แก่ผูถื้อหุ้นในเดือนพฤษภาคม 2559 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสาํหรับแต่ละปี มีดงันี้ 
 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ลกัษณะธุรกิจ สดัส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนชาํระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน - สุทธิ  เงินปันผลรับ 
  2560 2559  2560 2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 
  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษทัย่อยทางตรง                      
บริษทั เนชัน่ บรอดแคสติ้ง       
คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)

ผลิตรายการโทรทศัน์ 
รายการวทิย ุและ
ใหบ้ริการโฆษณาผา่น        
สื่อโทรทศัน์ วทิยแุละ         
สื่อรูปแบบใหม่ 

71.45 71.45  535,437 535,437  989,589  989,589  542,000 -  447,589  989,589  -  30,604 

บริษทั เนชัน่ อินเตอร์            
เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์
จาํกดั (มหาชน) 

นาํเขา้ ผลิตและจาํหน่าย
สื่อสิ่งพิมพข์องในประเทศ
และต่างประเทศ ผลิต
รายการโทรทศัน์ และ
ใหบ้ริการโฆษณาผา่นสื่อ
โทรทศัน์ สื่อดิจิตอล และ
การบริหารลิขสิทธิ์  

71.04 72.35  170,048 170,048   316,377  322,192  - -  316,377  322,192  -  2,862 

บริษทั เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวริ์ค 
จาํกดั 

ผลิตและจดัจาํหน่าย
หนงัสือพิมพฉ์บบั
ภาษาองักฤษ สิ่งพิมพ ์
สิ่งพิมพด์ิจิตอลมีเดียและ
สื่อโฆษณา 

99.99 99.99  50,000 50,000   50,000  50,000   40,000  -  10,000  50,000   - - 
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งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ลกัษณะธุรกิจ สดัส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนชาํระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน - สุทธิ  เงินปันผลรับ 
  2560 2559  2560 2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 
  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษทัย่อยทางตรง                      
บริษทั เอน็เอม็แอล จาํกดั จดัส่งหนงัสือพิมพแ์ละ

สิ่งพิมพต์่างๆ 
99.99 99.99  50,000  50,000   50,000   50,000   41,000   40,000   9,000   10,000   - - 

บริษทั คมชดัลึก มีเดีย จาํกดั ผลิตและจดัจาํหน่าย
หนงัสือพิมพ ์สิ่งพิมพ ์
สิ่งพิมพด์ิจิตอลมีเดียและ
สื่อโฆษณา 

99.99 99.99  25,000  25,000   99,990   99,990   96,392   96,392   3,598   3,598   -  - 

บริษทั กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย 
จาํกดั 

ผลิตและจดัจาํหน่าย
หนงัสือพิมพ ์สิ่งพิมพ ์
สิ่งพิมพด์ิจิตอลมีเดียและ
สื่อโฆษณา 

99.99 99.99  25,000  25,000   25,000   25,000   -  -  25,000   25,000   -  48,750 

บริษทั แบงคอก บิสสิเนส    
บรอดแคสติ้ง จาํกดั 

ผลิตรายการโทรทศัน์ และ
ใหบ้ริการโฆษณาผา่นสื่อ
โทรทศัน์ 

99.93 99.93  1,500,000  1,500,000   1,499,000   1,499,000   1,499,000  -  -  1,499,000   -  - 

บริษทั เนชัน่ ย ูจาํกดั จดัตั้งมหาวทิยาลยัเอกชน
และอบรมทางดา้นวชิาการ 

90.00  90.00  340,000  340,000   306,000   306,000   49,500  -  256,500  306,000   -  - 

บริษทั ดบับลิวพีเอส     
(ประเทศไทย) จาํกดั 

ผลิตหนงัสือพิมพแ์ละ
หนงัสือต่างๆและการ
ใหบ้ริการการพิมพ ์

84.50 84.50  500,000  500,000   422,500   422,500   -  -  422,500  422,500   14,788  21,125 

รวม        3,758,456  3,764,271  2,267,892   136,392   1,490,564  3,627,879  14,788  103,341 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
 

 75

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ลกัษณะธุรกิจ สดัส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนชาํระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน - สุทธิ  เงินปันผลรับ 
  2560 2559  2560 2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 
  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษทัย่อยทางอ้อม                       
ถือหุ้นผ่านทางบริษทั เนชั่น 
บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชั่น 
จาํกัด (มหาชน) 

                      

บริษทั เอน็บีซี เน็กซ์มีเดีย 
จาํกดั (เลิกกิจการและเสร็จ
สิ้นการชาํระบญัชีเมื่อวนัที่ 
23 มิถุนายน 2560) 

สื่อโฆษณาทางสื่อ 
รูปแบบใหม่ 

- -  - 10,000  -  -  -  -  -  -  -  - 

บริษทั เอน็บีซี เน็กซ์ สกรีน 
จาํกดั (เลิกกิจการและเสร็จ
สิ้นการชาํระบญัชีเมื่อวนัที่ 
12 ธนัวาคม 2560) 

ผลิตรายการโทรทศัน์และ
ใหบ้ริการโฆษณาผา่นสื่อ
โทรทศัน์ 

- -  - 250  -  -  -  -  -  -  -  - 

บริษทั เอน็บีซี เน็กซ์ วชิัน่ 
จาํกดั 

ผลิตรายการโทรทศัน์และ
ใหบ้ริการโฆษณาผา่นสื่อ
โทรทศัน์ 

- -  800,000 800,000  -  -  -  -  -  -  -  - 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
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งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ลกัษณะธุรกิจ สดัส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนชาํระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน - สุทธิ  เงินปันผลรับ 
  2560 2559  2560 2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 
  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษทัย่อยทางอ้อม                       
ถือหุ้นผ่านทางบริษทั เนชั่น 
อินเตอร์เนชั่นแนล              
เอด็ดูเทนเมนท์ จาํกัด 
(มหาชน) 

                      

บริษทั เนชัน่ คิดส์ จาํกดั (เลิก
กิจการและเสร็จสิ้น 

   การชาํระบญัชีเมื่อวนัที่  29 
มิถุนายน 2560) 

ผลิตรายการโทรทศัน์และ
ใหบ้ริการโฆษณา 
ผา่นสื่อโทรทศัน์ 

- -  - 1,000  -  -  -  -  -  -  -  - 

บริษทั เนชัน่ โกลบอล          
เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั 

นาํเขา้ ผลิตและจาํหน่าย 
สื่อสิ่งพิมพส์าํหรับเดก็ 
เพื่อการศึกษาและการ 
บนัเทิง 

- -  200,000 97,000  -  -  -  -  -  -  -  - 

 

 
บริษทัยอ่ยทางตรงและบริษทัยอ่ยทางออ้มทั้งหมดดาํเนินธุรกิจในประเทศไทย 
 
 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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กลุ่มบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้ นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อ
สาธารณชน ยกเวน้บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) และ  บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล 
เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
มีราคาปิดอยูท่ี่ 1.17 บาท และ 1.59 บาท ตามลาํดบั (2559: 1.82 บาท และ 1.57 บาท ตามลาํดับ) มูลค่ายติุธรรมของ
เงินลงทุนในบริษทัดงักล่าวเท่ากบั 447.59 ลา้นบาท และ 192.09 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2559: 696.25 ล้านบาท และ 
193.16 ล้านบาท ตามลาํดับ)  
 
การพิจารณาการด้อยค่า 
 
ผูบ้ริหารของบริษทัไดมี้การทดสอบการดอ้ยค่าของมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย โดยมูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บคืนพิจารณาจากมูลค่ายติุธรรมและมูลค่าจากการใช ้ซ่ึงวดัมูลค่าโดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดวา่จะ
ไดรั้บท่ีเกิดข้ึนจากการดาํเนินงานต่อเน่ืองของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด โดยประมาณการตามแผนการ
ดาํเนินธุรกิจ และอตัราคิดลดซ่ึงคาํนวณจากวิธีตน้ทุนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของเงินทุน 
 
หน่วยสินทรัพย์ทีก่่อให้เกดิเงินสด 1: เงินลงทุนในบริษทั เนช่ัน บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) 
(“NBC”) 
 
จากการทดสอบการด้อยค่าของมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษทั เนชั่น บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชั่น จาํกัด 
(มหาชน) โดยมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนพิจารณาจากมูลค่ายติุธรรมซ่ึงเป็นราคาปิด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 พบว่า
มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษทั NBC สูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนจาํนวน 542 ลา้นบาท บริษทัจึงรับรู้
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนดงักล่าวจาํนวน 542 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2560 
 
หน่วยสินทรัพย์ทีก่่อให้เกดิเงินสด 2: เงินลงทุนในบริษทั เนช่ัน นิวส์ เน็ตเวร์ิค จํากดั (“NNN”) 
 
จากการทดสอบการดอ้ยค่าของมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษทั เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค จาํกดั โดยมูลค่าท่ีคาดวา่จะ
ไดรั้บคืนพิจารณาจากมูลค่าจากการใช ้ซ่ึงวดัมูลค่าโดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาด่าจะไดรั้บ พบว่ามูลค่า
ตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษทั NNN สูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนจาํนวน 40 ลา้นบาท บริษทัจึงรับรู้ขาดทุนจาก
การด้อยค่าของเงินลงทุนดงักล่าวจาํนวน 40 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2560 

 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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ขอ้สมมติท่ีสาํคญัท่ีใชใ้นการประมาณการมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี  
 

ข้อสมมตสํิาคญั งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559 
 (ร้อยละ) 

อตัราคิดลด 9.02  9.10 
อตัราการเติบโต (Terminal growth rate) 0.00  0.00 

 

หน่วยสินทรัพย์ทีก่่อให้เกดิเงินสด 3: เงินลงทุนในบริษทั แบงคอก บสิสิเนส บรอดแคสต้ิง จํากดั (“BBB”) 
 

จากการทดสอบการดอ้ยค่าของมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษทั แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง จาํกดั โดย
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนพิจารณาจากมูลค่าจากการใช ้ซ่ึงวดัมูลค่าโดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดว่า
จะไดรั้บ พบว่ามูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษทั BBB สูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน บริษทัจึงรับรู้ขาดทุน
จากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนดงักล่าวทั้งจาํนวน ในงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 
ขอ้สมมติท่ีสาํคญัท่ีใชใ้นการประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี  
 

ข้อสมมตสํิาคญั งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560   2559 

 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด 11.82  9.51 
อตัราการเติบโต (Terminal growth rate) 2.00  3.00 
 
หน่วยสินทรัพย์ทีก่่อให้เกดิเงนิสด 4: เงินลงทุนในบริษทั เอ็นเอ็มแอล จํากดั (“NML”) 
 
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 46 คณะกรรมการของบริษทัมีมติอนุมติัการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทั  เอน็เอม็แอล 
จาํกดั  คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน  9 ลา้นบาท  ดงันั้น มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของเงินลงทุนในบริษทั NML จึง
พิจารณาจากมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการจาํหน่าย ซ่ึงตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีจาํนวน 41 ลา้นบาท บริษทัจึงรับรู้
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนดงักล่าวเพิ่มเติมจาํนวน 1 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 

  



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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หน่วยสินทรัพย์ทีก่่อให้เกดิเงนิสด 5: เงินลงทุนในบริษทั เนช่ัน ย ูจํากดั (“NU”) 
 
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 46 คณะกรรมการของบริษทัมีมติอนุมติัการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทั เนชัน่ ย ูจาํกดั 
คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน  256.50 ลา้นบาท  ดงันั้น มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของเงินลงทุนในบริษทั NU จึงพิจารณา
จากมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการจาํหน่าย ซ่ึงตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีจาํนวน 49.50 ลา้นบาท บริษทัจึงรับรู้ขาดทุน
จากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนดงักล่าวจาํนวน 49.50 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 
 
อตัราคิดลดท่ีใชเ้ป็นอตัราโดยประมาณก่อนหกัภาษีเงินไดท่ี้อา้งอิงจากอตัราดอกเบ้ียพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ10 - 30 ปี 
ซ่ึงออกโดยรัฐบาลในตลาดท่ีเก่ียวเน่ืองกนัและมีกระแสเงินสดท่ีเป็นสกุลเงินเดียวกนั ปรับปรุงดว้ยความเส่ียงส่วน
เพิ่มท่ีสะทอ้นการเพ่ิมข้ึนของความเส่ียงของการลงทุนในตราสารทุนทัว่ไปและความเส่ียงท่ีเฉพาะเจาะจงของ 
หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด 
 
ขอ้สมมติเหล่าน้ีมาจากดุลยพินิจของผูบ้ริหารของบริษทั และอยูบ่นพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตและแผนการ
ดําเนินธุรกิจ รวมถึงการคาดการณ์ในอนาคตท่ีเช่ือว่าสมเหตุสมผลในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยหากมีการ
เปล่ียนแปลงของขอ้มูล หรือมีขอ้มูลใหม่ท่ีชดัเจนข้ึน อาจทาํให้เกิดผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของขอ้สมมติ 
และอตัราคิดลดท่ีจะนาํมาใชใ้นการคาํนวณประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตคิดลด ตลอดจนความอ่อนไหว
ของขอ้สมมติต่อมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 
 
นอกจากน้ี ผูบ้ริหารของบริษทัไดมี้การทดสอบการดอ้ยค่าของมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยอ่ืนๆท่ีมี
ขอ้บ่งช้ีการดอ้ยค่า โดยมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนพิจารณาจากมูลค่าจากการใช ้ซ่ึงวดัมูลค่าโดยการคิดลดกระแส
เงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะไดรั้บท่ีเกิดข้ึนโดยประมาณการตามแผนการดาํเนินธุรกิจ และอตัราคิดลดซ่ึงคาํนวณ
จากวิธีตน้ทุนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของเงินทุน จากการทดสอบการดอ้ยค่าดงักล่าวพบว่า มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนของเงิน
ลงทุนสูงกว่าหรือเท่ากบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัอ่ืนๆดงักล่าว ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงไม่รับรู้ขาดทุน
จากการดอ้ยค่าในเงินลงทุนในบริษทัอ่ืนๆดงักล่าว ในงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
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17 ส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอาํนาจควบคุม 
 

ตารางต่อไปนี้สรุปขอ้มูลเกี่ยวกบับริษทัยอ่ยแต่ละรายของกลุ่มบริษทัที่มีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมที่มีสาระสาํคญั ก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั 
 

 31 ธนัวาคม 2560 

 

บริษทั เนชัน่  
บรอดแคสติ้ง       
คอร์ปอเรชัน่ 

 จาํกดั (มหาชน)  

บริษทั เนชัน่  
อินเตอร์ เนชัน่แนล  
เอด็ดูเทนเมนท ์ 
จาํกดั (มหาชน)  

บริษทัยอ่ยอื่นที่ไม่
มีสาระสาํคญั  

ตดัรายการระหวา่ง
กนั  รวม 

 (พันบาท) 
ร้อยละของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม 28.55% 28.96%      
สินทรัพยห์มุนเวียน 276,195 295,270      
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 522,328 25,967      
หนี้สินหมุนเวยีน (216,425) (33,223)      
หนี้สินไม่หมุนเวยีน (460,415) (13,570)      
สินทรัพย์สุทธิ 121,683 274,444      
มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม 34,740 79,479 84,298  (74,513)  124,004 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
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 31 ธนัวาคม 2560 

 

บริษทั เนชัน่  
บรอดแคสติ้ง       
คอร์ปอเรชัน่ 

 จาํกดั (มหาชน)  

บริษทั เนชัน่  
อินเตอร์ เนชัน่แนล  
เอด็ดูเทนเมนท ์ 
จาํกดั (มหาชน)  

บริษทัยอ่ยอื่นที่ไม่มี
สาระสาํคญั  

ตดัรายการระหวา่ง
กนั  รวม 

 (พันบาท) 
รายได ้ 539,092 158,273     
กาํไร (ขาดทุน) (916,238) 7,179     
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 58,337 -     
กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม (857,901) 7,179     
กาํไร (ขาดทุน) ที่แบ่งใหก้บัส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจ       
   ควบคุม (261,586) 2,079 (37,231) 74,871  (221,867) 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่นที่แบ่งใหก้บัส่วนไดเ้สียที่       
   ไม่มีอาํนาจควบคุม 16,655 - 17,875 (16,655)  17,875 

       
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน (43,655) (61,616)     
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (28,413) 133,482     
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน  (3,702) (477)     

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (75,770) 71,389     
       
เงินปันผลที่จ่ายใหก้บัส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม - - 2,713 -  2,713 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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 31 ธนัวาคม 2559 

 

บริษทั เนชัน่  
บรอดแคสติ้ง       
คอร์ปอเรชัน่ 

 จาํกดั (มหาชน)  

บริษทั เนชัน่  
อินเตอร์ เนชัน่แนล  
เอด็ดูเทนเมนท ์ 
จาํกดั (มหาชน)  

บริษทัยอ่ยอื่นที่ไม่
มีสาระสาํคญั  

ตดัรายการระหวา่ง
กนั  รวม 

 (พันบาท) 
ร้อยละของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม 28.55% 27.65%      
สินทรัพยห์มุนเวียน 602,137 353,256      
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 1,241,745 23,237      
หนี้สินหมุนเวยีน (394,454) (97,099)      
หนี้สินไม่หมุนเวยีน (469,299) (12,255)      
สินทรัพย์สุทธิ 980,129 267,139      
มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม 279,827 73,864 124,180  (150,596)  327,275 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
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 31 ธนัวาคม 2559 

 

บริษทั เนชัน่  
บรอดแคสติ้ง       
คอร์ปอเรชัน่ 

 จาํกดั (มหาชน)  

บริษทั เนชัน่  
อินเตอร์ เนชัน่แนล  
เอด็ดูเทนเมนท ์ 
จาํกดั (มหาชน)  

บริษทัยอ่ยอื่นที่ไม่มี
สาระสาํคญั  

ตดัรายการระหวา่ง
กนั  รวม 

 (พันบาท) 
รายได ้ 536,524 182,214     
กาํไร (ขาดทุน) (275,463) (213,857)     
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น (19,124) (2,584)     
กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม (294,587) (216,441)     
กาํไร (ขาดทุน) ที่แบ่งใหก้บัส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจ       
   ควบคุม (78,645) (59,131) (133) (280)  (138,189) 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่นที่แบ่งใหก้บัส่วนไดเ้สียที่       
   ไม่มีอาํนาจควบคุม (5,460) (714) 123 3,210  (2,841) 

       
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน (77,607) (43,717)     
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 176,195 10,352     
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน  (47,348) (14,211)     

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 51,240 (47,576)     
       
เงินปันผลที่จ่ายใหก้บัส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม 12,231 879 3,875 -  16,985 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
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18 เงนิลงทุนระยะยาวในกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 
เงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสาํหรับแต่ละปี มีดงันี้ 

 
  งบการเงนิรวม 
 ลกัษณะธุรกิจ สดัส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนชาํระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน - สุทธิ  เงินปันผลรับ 
  2560 2559  2560 2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 
  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษทั ไทย พอร์ทลั จาํกดั บริการอินเตอร์เน็ต 19.00 19.00  100,000 100,000  6,092  6,092  6,092  6,092  -  -  -  - 

 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
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19 อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   อาคารชุดและ      อาคารชุดและ   
 ท่ีดิน  ส่วนปรับปรุง  รวม  ท่ีดิน  ส่วนปรับปรุง  รวม 

 (พันบาท) 
ราคาทุน            
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 44,678  -  44,678  44,678  -  44,678 
เพ่ิมข้ึน -  31,145  31,145  -  20,006  20,006 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559            
   และ 1 มกราคม 2560 44,678  31,145  75,823  44,678  20,006  64,684 
เพ่ิมข้ึน -  12,149  12,149  -  12,149  12,149 
จาํหน่าย -  (11,205)  (11,205)  -  (11,205)  (11,205) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 44,678  32,089  76,767  44,678  20,950  65,628 

           
ค่าเส่ือมราคาและขาดทุน 

   จากการด้อยค่า           
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 -  -  -  -  -  - 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี -  376  376  -  189  189 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559           
   และ 1 มกราคม 2560 -  376  376  -  189  189 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี -  1,600  1,600  -  1,043  1,043 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า -  4,521  4,521  -  2,576  2,576 
จาํหน่าย  -  (385)  (385)  -  (385)  (385) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 -  6,112  6,112  -  3,423  3,423 

           
มูลค่าสุทธิทางบัญชี           
ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 44,678  -  44,678  44,678  -  44,678 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
และ 1 มกราคม 2560 44,678  30,769  75,447  44,678  19,817  64,495 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 44,678  25,977  70,655  44,678  17,527  62,205 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนประเภทท่ีดินของกลุ่มบริษทัและบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
จาํนวน 52.85 ลา้นบาท (2559: 48.60 ล้านบาท) ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใชว้ิธีเปรียบเทียบตลาด 
 
มูลค่ายติุธรรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนประเภทอาคารชุดและส่วนปรับปรุงของกลุ่มบริษทัและบริษทั ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จาํนวน 27.60 ลา้นบาทและ 19.15 ลา้นบาท ตามลาํดบั ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคา
อิสระโดยใชว้ิธีเปรียบเทียบตลาด 
 
การวดัมูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ถูกจดัลาํดบัชั้นการวดัมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 3 
 
ในระหว่างปี 2559 กลุ่มบริษทัและบริษทัไดรั้บอาคารชุดและส่วนปรับปรุงจากการแลกเปล่ียนดว้ยบริการโดยมี
มูลค่ารวม 31.15 ลา้นบาทและ 20.01 ลา้นบาท ตามลาํดบั กลุ่มบริษทัเช่ือว่ามูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์
ประเภทอาคารชุดและส่วนปรับปรุงดงักล่าวไม่แตกต่างจากวนัท่ีได้มาจึงไม่ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคา
ทรัพยสิ์นอิสระจากภายนอก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 
การวดัมูลค่ายุตธิรรม 

 
ลาํดับช้ันมลูค่ายติุธรรม  
 
มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนถูกประเมินโดยผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระจากภายนอก ซ่ึงมี
คุณสมบติัในวิชาชีพท่ีเหมาะสมและมีประสบการณ์ในการประเมินราคาทรัพยสิ์นประเภทดงักล่าว ผูป้ระเมินราคา
ทรัพยสิ์นอิสระไดป้ระเมินมูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของกลุ่มบริษทัเป็นประจาํทุก 3 ปี 
 
การวดัมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ถูกจดัลาํดบัชั้นการวดัมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 3 จาก
เกณฑข์อ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นเทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรม  
 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
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เทคนิคการประเมินมลูค่าและข้อมลูท่ีไม่สามารถสังเกตได้ท่ีมีนัยสาํคัญ  
 
เทคนิคการประเมินมูลค่าและขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดท่ี้มีนยัสาํคญัท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนแสดงในตารางดงัต่อไปน้ี 
 

 

เทคนิคการประเมนิมูลค่า 
ข้อมูลทีไ่ม่สามารถสังเกตได้ทีม่ี

นัยสําคญั 

ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลทีไ่ม่
สามารถสังเกตได้ทีม่ีนัยสําคญัและ

การวดัมูลค่ายุตธิรรม 
วิธีเปรียบเทียบตลาด ราคาตลาดท่ีมีการซ้ือขายหรือเสนอ

ขายของทรัพยสิ์นเปรียบเทียบท่ี
คลา้ยคลึงกนัและอยูใ่นบริเวณ
ใกลเ้คียงกนั 

มูลค่ายติุธรรมท่ีประมาณการไวจ้ะ
เพิ่มข้ึน (ลดลง) หากราคาต่อพื้นท่ี
สูงข้ึน (ลดลง) 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
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20 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  
 
 

 งบการเงนิรวม 

           เครื่องตกแต่ง       

         อุปกรณ์ที่  ติดตั้ง และ    สินทรัพย ์   

 ที่ดินและ  อาคารและ  ส่วนปรับปรุง  เครื่องจกัรและ  ใชใ้นการ  เครื่องใช ้    ระหวา่งก่อสร้าง   

 ส่วนปรับปรุง  ส่วนปรับปรุง  สินทรัพยเ์ช่า  อุปกรณ์  ดาํเนินงาน  สาํนกังาน  ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 

ราคาทุน / ราคาประเมินใหม่                  
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 589,351  561,873  167,305  847,443  386,195  284,567  80,756  130  2,917,620 
เพิ่มขึ้น 1,003  22,270  598  470  7,414  5,240  9,320  4,111  50,426 
โอน -  -  167  -  480  -  -  (647)  - 
จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย -  -  (12,260)  -  (630)  (9,812)  (2,554)  -  (25,256) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559                  

   และ 1 มกราคม 2560 590,354  584,143  155,810  847,913  393,459  279,995  87,522  3,594  2,942,790 
เพิ่มขึ้น -  -  1,033  2,130  2,836  1,662  1,419  888  9,968 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคา 204,927  -  -  -  -  -  -  -  204,927 
โอน -  -  -  -  2,960  -  -  (2,960)  - 
จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย -  (1,526)  (24,006)  (5)  (11,778)  (15,286)  (5,016)  -  (57,617) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 795,281  582,617  132,837  850,038  387,477  266,371  83,925  1,522  3,100,068 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
 

 89 

 งบการเงนิรวม 

           เครื่องตกแต่ง       

         อุปกรณ์ที่  ติดตั้งและ    สินทรัพย ์   

 ที่ดินและ  อาคารและ  ส่วนปรับปรุง  เครื่องจกัรและ  ใชใ้นการ  เครื่องใช ้    ระหวา่งก่อสร้าง   
 ส่วนปรับปรุง  ส่วนปรับปรุง  สินทรัพยเ์ช่า  อุปกรณ์  ดาํเนินงาน  สาํนกังาน  ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 

ค่าเสื่อมราคาและขาดทุนจาก   

    การด้อยค่า                  
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 9,793  281,468  60,543  474,966  174,265  235,262  34,904  -  1,271,201 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี 807  32,727  23,241  50,472  54,769  25,320  14,748  -  202,084 
จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย -  -  (7,349)  -  (384)  (8,747)  (2,496)  -  (18,976) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559                  

   และ 1 มกราคม 2560 10,600  314,195  76,435  525,438  228,650  251,835  47,156  -  1,454,309 

ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี 805  30,850  20,351  46,618  48,272  13,316  14,436  -  174,648 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 38,000  5,000  133  -  6,772  1,445  -  -  51,350 
จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย -  (1,098)  (12,118)  (5)  (10,896)  (15,207)  (3,500)  -  (42,824) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 49,405  348,947  84,801  572,051  272,798  251,389  58,092  -  1,637,483 

                  



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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 งบการเงนิรวม 

           เครื่องตกแต่ง       

         อุปกรณ์ที่  ติดตั้ง และ    สินทรัพย ์   

 ที่ดินและ  อาคารและ  ส่วนปรับปรุง  เครื่องจกัรและ  ใชใ้นการ  เครื่องใช ้    ระหวา่งก่อสร้าง   
 ส่วนปรับปรุง  ส่วนปรับปรุง  สินทรัพยเ์ช่า  อุปกรณ์  ดาํเนินงาน  สาํนกังาน  ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 
มูลค่าสุทธิทางบัญชี                  

ณ วนัที ่1 มกราคม 2559                  

ภายใตก้รรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษทั 579,558  280,405  106,762  372,477  211,930  47,921  45,852  130  1,645,035 
ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน -  -  -  -  -  1,384  -  -  1,384 

 579,558  280,405  106,762  372,477  211,930  49,305  45,852  130  1,646,419 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 และ                      

   1 มกราคม 2560                  

ภายใตก้รรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษทั 579,754  269,948  79,375  322,475  164,809  27,653  40,366  3,594  1,487,974 
ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน -  -  -  -  -  507  -  -  507 

 579,754  269,948  79,375  322,475  164,809  28,160  40,366  3,594  1,488,481 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560                  

ภายใตก้รรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษทั 745,876  233,670  48,036  277,987  114,679  14,982  25,833  1,522  1,462,585 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
           เครื่องตกแต่ง       

         อุปกรณ์ที่ใช ้  ติดตั้ง และ    สินทรัพย ์   

 ที่ดินและ  อาคารและ  ส่วนปรับปรุง  เครื่องจกัรและ  ในการ  เครื่องใช ้    ระหวา่งก่อสร้าง   

 ส่วนปรับปรุง  ส่วนปรับปรุง  สินทรัพยเ์ช่า  อุปกรณ์  ดาํเนินงาน  สาํนกังาน  ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 

ราคาทุน / ราคาประเมินใหม่                  
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 342,532  28,361  83,980  1,635  73,800  190,390  52,715  -  773,413 
เพิ่มขึ้น -  10,731  598  -  2,915  1,408  500  -  16,152 
จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย -  -  (11,812)  -  (131)  (5,347)  (2,015)  -  (19,305) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559                  

   และ 1 มกราคม 2560 342,532  39,092  72,766  1,635  76,584  186,451  51,200  -  770,260 

เพิ่มขึ้น -  -  -  -  1,500  1,093  1,419  -  4,012 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคา 40,256  -  -  -  -  -  -  -  40,256 
จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย -  -  (4,906)  -  (602)  (6,238)  -  -  (11,746) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 382,788  39,092  67,860  1,635  77,482  181,306  52,619  -  802,782 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

           เครื่องตกแต่ง        

         อุปกรณ์ที่ใช ้  ติดตั้ง และ    สินทรัพย ์   

 ที่ดินและ  อาคารและ  ส่วนปรับปรุง  เครื่องจกัรและ  ในการ  เครื่องใช ้    ระหวา่งก่อสร้าง   

 ส่วนปรับปรุง  ส่วนปรับปรุง  สินทรัพยเ์ช่า  อุปกรณ์  ดาํเนินงาน  สาํนกังาน  ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 

ค่าเสื่อมราคาและขาดทุนจากการ                     
   ด้อยค่า                  
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 227  6,120  28,698  873  13,591  169,136  26,544  -  245,189 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี 114  1,618  12,725  164  14,807  11,624  8,741  -  49,793 
จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย -  -  (6,914)  -  (51)  (5,087)  (2,015)  -  (14,067) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559                  

   และ 1 มกราคม 2560 341  7,738  34,509  1,037  28,347  175,673  33,270  -  280,915 

ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี 113  1,786  12,032  164  15,211  5,974  7,806  -  43,086 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 38,000  5,000  -  -  -  -  -  -  43,000 
จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย -  -  (2,782)  -  (377)  (6,213)  -  -  (9,372) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 38,454  14,524  43,759  1,201  43,181  175,434  41,076  -  357,629 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
           เครื่องตกแต่ง        

         อุปกรณ์ที่ใช ้  ติดตั้ง และ    สินทรัพย ์   

 ที่ดินและ  อาคารและ  ส่วนปรับปรุง  เครื่องจกัรและ  ในการ  เครื่องใช ้    ระหวา่งก่อสร้าง   

 ส่วนปรับปรุง  ส่วนปรับปรุง  สินทรัพยเ์ช่า  อุปกรณ์  ดาํเนินงาน  สาํนกังาน  ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี 

ณ วนัที ่1 มกราคม 2559                  
ภายใตก้รรมสิทธิ์ของบริษทั 342,305  22,241  55,282  762  60,209  19,870  26,171  -  526,840 
ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน -  -  -  -  -  1,384  -  -  1,384 
 342,305  22,241  55,282  762  60,209  21,254  26,171  -  528,224 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559                  
   และ 1 มกราคม 2560                  
ภายใตก้รรมสิทธิ์ของบริษทั 342,191  31,354  38,257  598  48,237  10,271  17,930  -  488,838 
ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน -  -  -  -  -  507  -  -  507 

 342,191  31,354  38,257  598  48,237  10,778  17,930  -  489,345 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

ภายใตก้รรมสิทธิ์ของบริษทั 344,334  24,568  24,101  434  34,301  5,872  11,543  -  445,153 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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ราคาทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัและบริษทัก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคา
เตม็จาํนวนแลว้ แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีจาํนวน 466.04 ลา้นบาท และ 189.28 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั (2559: 421.35  ล้านบาท และ 151.94 ล้านบาท ตามลาํดับ)  
 

การคํา้ประกัน 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัและบริษทัมูลค่าตามบญัชีจาํนวน 750.82 ลา้นบาท และ 354.05    
ลา้นบาท ตามลาํดบั (2559: 785.63 ล้านบาท และ 354.05 ล้านบาท ตามลาํดับ) ใชเ้ป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือ
บางส่วนจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง (ดูหมายเหตุขอ้ 24) และหนงัสือคํ้าประกนัจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง          
(ดูหมายเหตุขอ้ 45) 
 
การตีราคาใหม่ 
 

เม่ือวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัและบริษทัไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัการวดัมูลค่าภายหลงั
การรับรู้รายการของท่ีดินจากวิธีราคาทุนเป็นวิธีการตีราคาใหม่ มูลค่ายุติธรรมของท่ีดินท่ีไดรั้บการประเมินของ
กลุ่มบริษทัและบริษทัมีจาํนวน 741.97 ลา้นบาท และ 344.27 ลา้นบาท ตามลาํดบั มูลค่าตามบญัชีของท่ีดินดงักล่าว
มีจาํนวน 537.04 ลา้นบาท และ 304.01 ลา้นบาท ตามลาํดบั มูลค่ายติุธรรมของท่ีดินดงักล่าวประเมินโดยผูป้ระเมิน
อิสระโดยใชว้ิธีเปรียบเทียบตลาด (ดูหมายเหตุขอ้ 4) 
 

การวดัมูลค่ายุตธิรรม 

 

ลาํดับช้ันมลูค่ายติุธรรม  
 

มูลค่ายุติธรรมของท่ีดินถูกประเมินโดยผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระจากภายนอก ซ่ึงมีคุณสมบติัในวิชาชีพท่ี
เหมาะสมและมีประสบการณ์ในการประเมินราคาทรัพยสิ์นประเภทดงักล่าว  
 

การวดัมูลค่ายุติธรรมของท่ีดินถูกจดัลาํดบัชั้นการวดัมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดบัท่ี 3 จากเกณฑ์ขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้น
เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรม  
 

เทคนิคการประเมินมลูค่าและข้อมลูท่ีไม่สามารถสังเกตได้ท่ีมีนัยสาํคัญ  
 

เทคนิคการประเมินมูลค่าและขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดท่ี้มีนยัสาํคญัท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของท่ีดินแสดงใน
ตารางดงัต่อไปน้ี 
 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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การพิจารณาการด้อยค่า 
 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 6 คณะกรรมการของบริษทัมีมติเห็นชอบให้นําเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมติัการเขา้ทาํรายการจาํหน่ายทรัพยสิ์นเพื่อปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษทั โดยกาํหนดราคา
พื้นฐานท่ีจะใชเ้ป็นเง่ือนไขในการประกวดราคาสาํหรับท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของบริษทัเป็นราคาเดียวกนักบัราคา
ประเมินตามความเห็นของผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์น ซ่ึงพบว่าราคาประเมินมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าสุทธิทางบญัชีของ
ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างจาํนวน 43 ลา้นบาท บริษทัจึงรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างดงักล่าว
จาํนวน 43 ลา้นบาท ในงบเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  
 

นอกจากน้ี ผูบ้ริหารของบริษทัย่อยและบริษทัย่อยทางออ้มได้มีการทดสอบการด้อยค่าของมูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัใบอนุญาต โดยมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนพิจารณาจากมูลค่าจากการใช ้ซ่ึงวดัมูลค่าโดยการ
คิดลดกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการใชสิ้นทรัพยจ์นถึงวนัท่ีใบอนุญาตหมดอาย ุโดยประมาณการ
ตามแผนการดาํเนินธุรกิจ และอตัราคิดลดซ่ึงคาํนวณจากวิธีตน้ทุนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของเงินทุน (ขอ้มูลเพิ่มเติม
เก่ียวกบัการดอ้ยค่าแสดงในหมายเหตุขอ้ 22) 
 

21 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 2560  2559  2560  2559 

  (พันบาท) 
ประเภทหมุนเวียนรวมอยูใ่น       
   “สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน” 13 91 1,837 -  - 
ประเภทไม่หมุนเวียน  66,984 171,182 5,444  7,511 
รวม  67,075 173,019 5,444  7,511 

เทคนิคการประเมินมูลค่า 
ข้อมูลทีไ่ม่สามารถสังเกตได้ทีม่ี

นัยสําคญั 

ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลทีไ่ม่
สามารถสังเกตได้ทีม่ีนัยสําคญัและ

การวดัมูลค่ายุตธิรรม 
วิธีเปรียบเทียบตลาด ราคาตลาดท่ีมีการซ้ือขายหรือเสนอ

ขายของทรัพยสิ์นเปรียบเทียบท่ี
คลา้ยคลึงกนัและอยูใ่นบริเวณ
ใกลเ้คียงกนั 

มูลค่ายติุธรรมท่ีประมาณการไวจ้ะ
เพิ่มข้ึน (ลดลง) หากราคาต่อพื้นท่ี
สูงข้ึน (ลดลง) 
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 งบการเงนิรวม 
 โปรแกรม             
 คอมพิวเตอร์          โปรแกรม   
 และค่าลิขสิทธิ์  ค่าลิขสิทธิ์  ค่าลิขสิทธิ์  สิทธิในการ  เครื่องหมาย  คอมพิวเตอร์   
 ซอฟตแ์วร์  รายการ  หนงัสือ  เผยแพร่ภาพ  การคา้  ระหวา่งติดตั้ง  รวม 

   (พันบาท) 

ราคาทุน              
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 236,669  - 84,174 125,904 700 - 447,447 
เพิ่มขึ้น 1,605  - 5,614 163,386 - 293 170,898 
ตดัจาํหน่าย -  - (69,848) (34,109) - - (103,957) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559          

   และ 1 มกราคม 2560 238,274  - 19,940 255,181 700 293 514,388 

เพิ่มขึ้น 11,076  1,185 2,691 66,197 - - 81,149 
โอน 293  - - - - (293) - 
ตดัจาํหน่าย (1,450)  - - (17,047) - - (18,497) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 248,193  1,185 22,631 304,331 700 - 577,040 

  



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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 งบการเงนิรวม 
 โปรแกรม             
 คอมพิวเตอร์          โปรแกรม   
 และค่าลิขสิทธิ์  ค่าลิขสิทธิ์  ค่าลิขสิทธิ์  สิทธิในการ  เครื่องหมาย  คอมพิวเตอร์   
 ซอฟตแ์วร์  รายการ  หนงัสือ  เผยแพร่ภาพ  การคา้  ระหวา่งติดตั้ง  รวม 

   (พันบาท) 

ค่าตัดจําหน่ายและขาดทุน    

   จากการด้อยค่า       

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 221,062 - 62,909  42,528  49  -  326,548 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 7,512 - 10,471  88,393  49  -  106,425 
ตดัจาํหน่าย - -  (57,495)  (34,109) -  -  (91,604) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559             
   และ 1 มกราคม 2560 228,574 - 15,885  96,812  98  -  341,369 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 5,263 474 4,032  106,406  49  -  116,224 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 228 - -  68,752  -  -  68,980 
ตดัจาํหน่าย (1,450) - -  (15,158)  -  -  (16,608) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 232,615 474 19,917  256,812  147  -  509,965 
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 งบการเงนิรวม 
 โปรแกรม             
 คอมพิวเตอร์          โปรแกรม   
 และค่าลิขสิทธิ์  ค่าลิขสิทธิ์  ค่าลิขสิทธิ์  สิทธิในการ  เครื่องหมาย  คอมพิวเตอร์   
 ซอฟตแ์วร์  รายการ  หนงัสือ  เผยแพร่ภาพ  การคา้  ระหวา่งติดตั้ง  รวม 

   (พันบาท) 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี       

ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 15,607  - 21,265 83,376 651 - 120,899 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559        

   และ 1 มกราคม 2560 9,700  - 4,055 158,369 602 293 173,019 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 15,578 711 2,714 47,519 553 - 67,075 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 โปรแกรม   
 คอมพิวเตอร์ โปรแกรม  
 และค่าลิขสิทธ์ิ คอมพิวเตอร์  
 ซอฟตแ์วร์ ระหวา่งติดตั้ง รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 222,164  -  222,164 
เพิ่มข้ึน 1,229  293  1,522 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559  และ 1 มกราคม 2560 223,393  293  223,686 
เพิ่มข้ึน 922  -  922 
โอน 293  (293)  - 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 224,608  -  224,608 
      

ค่าตัดจําหน่าย      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 210,473  -  210,473 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 5,702  -  5,702 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 และ 1 มกราคม 2560 216,175  -  216,175 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 2,989  -  2,989 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 219,164  -  219,164 
      

มูลค่าสุทธิทางบญัชี      
ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 11,691  -  11,691 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 และ 1 มกราคม 2560 7,218  293  7,511 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 5,444  -  5,444 
 

การพิจารณาการด้อยค่า 
 

ผูบ้ริหารของบริษทัย่อยและบริษทัย่อยทางออ้มได้มีการทดสอบการด้อยค่าของมูลค่าตามบญัชีของสิทธิในการ
เผยแพร่ภาพและค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัใบอนุญาต โดยมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนพิจารณาจากมูลค่าจาก
การใช ้ซ่ึงวดัมูลค่าโดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการใชสิ้นทรัพยจ์นถึงวนัท่ีใบอนุญาต
หมดอายุ โดยประมาณการตามแผนการดาํเนินธุรกิจ และอตัราคิดลดซ่ึงคาํนวณจากวิธีตน้ทุนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั
ของเงินทุน (ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการดอ้ยค่าแสดงในหมายเหตุขอ้ 22) 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
 

 100

22 ใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถีแ่ละประกอบกจิการโทรทศัน์ 
 

 งบการเงนิรวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 3,135,672 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 และ 1 มกราคม 2560 3,135,672 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 3,135,672 
  

ค่าตัดจําหน่ายและขาดทุนจากการด้อยค่า  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 351,893 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 209,608 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 และ 1 มกราคม 2560 561,501 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 178,632 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 1,346,250 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 2,086,383 

  

มูลค่าสุทธิทางบญัชี  

ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 2,783,779 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 และ 1 มกราคม 2560 2,574,171 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 1,049,289 

 
บริษทัย่อยแห่งหน่ึง (“บริษทั แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง จาํกัด”) เป็นผูช้นะการประมูลคล่ืนความถ่ีเพื่อ  
ให้บริการโทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดบัชาติ ในหมวดหมู่ทัว่ไป แบบความ
คมชดัปกติ ในราคาประมูลรวม 2,200 ลา้นบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) บริษทัยอ่ยดงักล่าวจะตอ้งชาํระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน ์(“ใบอนุญาต”) โดยแยกชาํระ ดงัน้ี 

 

1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนของราคาขั้นตํ่าจาํนวน 380 ลา้นบาท แบ่งชาํระ 4 งวด ภายใน 3 ปี นบัแต่วนัท่ี
ได้รับใบอนุญาตตามเง่ือนไขท่ีสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กาํหนด  

2) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนท่ีเกินกว่าราคาขั้นตํ่าจาํนวน 1,820 ลา้นบาท แบ่งชาํระ 6 งวด ภายใน 5 ปี     
นบัแต่วนัท่ีไดรั้บใบอนุญาตตามเง่ือนไขท่ี กสทช. กาํหนด 
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บริษทัย่อยดงักล่าวไดช้าํระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตงวดท่ีหน่ึงจาํนวนร้อยละ 50 ของราคาประมูลขั้นตํ่า และ 
ร้อยละ 10 ของเงินในส่วนท่ีเกินกว่าราคาขั้นตํ่า รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 334 ลา้นบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและสุทธิ 
จากเงินประกนัการประมูลจาํนวน 38 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 29 ตุลาคม 2556) และไดว้างหนงัสือคํ้าประกนัจากสถาบนั
การเงินเพื่อคํ้ าประกนัการชาํระเงินค่าธรรมเนียมส่วนท่ีเหลือจาํนวน 1,828 ลา้นบาท ให้กบั กสทช. เม่ือวนัท่ี 
7 กุมภาพันธ์ 2557 ซ่ึงค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะชําระเป็นรายปีตามจํานวนเงินท่ีระบุในสัญญาส้ินสุดวันท่ี 
25 เมษายน 2562 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 หนงัสือคํ้าประกนัดงักล่าวมียอดคงเหลือจาํนวน 929 ลา้นบาท (2559: 1,130 ล้านบาท) 

 
บริษทัยอ่ยทางออ้มแห่งหน่ึง (“บริษทั เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชัน่ จาํกดั”) เป็นผูช้นะการประมูลคล่ืนความถ่ีเพื่อให้บริการ
โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดบัชาติ ในหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ ในราคา
ประมูลรวม 1,338 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) บริษทัย่อยทางอ้อมดังกล่าวจะต้องชําระค่าธรรมเนียม 
ใบอนุญาต โดยแยกชาํระ ดงัน้ี 

 
1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนของราคาขั้นตํ่าจาํนวน 220 ลา้นบาท แบ่งชาํระ 4 งวด ภายใน 3 ปี นบัแต่วนัท่ี

ไดรั้บใบอนุญาตตามเง่ือนไขท่ี กสทช. กาํหนด 
2) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนท่ีเกินกว่าราคาขั้นตํ่าจาํนวน 1,118 ลา้นบาท แบ่งชาํระ 6 งวด ภายใน 5 ปี     

นบัแต่วนัท่ีไดรั้บใบอนุญาตตามเง่ือนไขท่ี กสทช. กาํหนด 
 

บริษทัยอ่ยทางออ้มดงักล่าวไดช้าํระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตงวดท่ีหน่ึงจาํนวนร้อยละ 50 ของราคาประมูลขั้นตํ่า 
และร้อยละ 10 ของเงินในส่วนท่ีเกินกว่าราคาขั้นตํ่า รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 199.80 ลา้นบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและ
สุทธิจากเงินประกนัการประมูลจาํนวน 22 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 29 ตุลาคม 2556) และไดว้างหนงัสือคํ้าประกนัจาก
สถาบนัการเงินเพื่อคํ้ าประกันการชาํระเงินค่าธรรมเนียมส่วนท่ีเหลือจาํนวน 1,116.20 ล้านบาท ให้กับ กสทช.        
เม่ือวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2557 ซ่ึงค่าธรรมเนียมดงักล่าวจะชาํระเป็นรายปีตามจาํนวนเงินท่ีระบุในสัญญาส้ินสุดวนัท่ี 
25 เมษายน 2562 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 หนงัสือคํ้าประกนัดงักล่าวมียอดคงเหลือจาํนวน 570 ลา้นบาท (2559: 692.80 ล้านบาท) 

 
บริษทัย่อยและบริษทัย่อยทางออ้มไดรั้บใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์ เพื่อให้บริการ
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล  ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ  เ ม่ือวันท่ี  25  เมษายน  2557 
โดยมีระยะเวลา 15 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 25 เมษายน 2557 ถึงวนัท่ี 24 เมษายน 2572 
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เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2559 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ออกคาํสั่งตามมาตรา 44 เร่ือง มาตรการส่งเสริม
การประกอบกิจการวิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยให้ผูรั้บ
ใบอนุญาตรายใดไม่สามารถปฏิบติัตามหลกัเกณฑก์ารชาํระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนท่ีเหลือตั้งแต่งวดท่ีส่ี
เป็นตน้ไป ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกาํหนดเร่ิมแรก แจ้งเป็นหนังสือไปยงั กสทช. ล่วงหน้าก่อน 
วนัครบกาํหนดชาํระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศ ในกรณีท่ี กสทช. พิจารณาแลว้เห็นเป็น
การสมควรก็ใหผู้รั้บใบอนุญาตรายนั้นชาํระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนท่ีเหลือทั้งหมดตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ 
และเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นคาํสั่งน้ี ซ่ึงกาํหนดใหข้ยายการชาํระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนท่ีเหลือ ในระหว่าง
ปี 2560 บริษทัยอ่ยและบริษทัยอ่ยทางออ้มไดรั้บหนงัสือจาก กสทช. เห็นชอบใหบ้ริษทัยอ่ยและบริษทัยอ่ยทางออ้ม
ชาํระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนท่ีเหลือทั้งหมดพร้อมทั้งดอกเบ้ีย ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกาํหนด
ไวใ้นบญัชีทา้ยคาํสัง่ดงักล่าว 
 
รายละเอียดการชาํระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตของบริษทัยอ่ยและบริษทัยอ่ยทางออ้มใหก้บัสาํนกังาน กสทช.ท่ีแกไ้ข
แลว้ มีดงัน้ี 

 
 (ล้านบาท) 
งวดท่ี 1 (ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือแจง้การเป็นผูช้นะการประมูล) 593.8 
งวดท่ี 2 (ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัครบกาํหนดระยะเวลา 1 ปี ท่ีไดรั้บใบอนุญาต) 473.8 
งวดท่ี 3 (ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัครบกาํหนดระยะเวลา 2 ปี ท่ีไดรั้บใบอนุญาต) 647.6 
งวดท่ี 4 (ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัครบกาํหนดระยะเวลา 3 ปี ท่ีไดรั้บใบอนุญาต) 323.8 
งวดท่ี 5 (ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัครบกาํหนดระยะเวลา 4 ปี ท่ีไดรั้บใบอนุญาต) 323.8 
งวดท่ี 6 (ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัครบกาํหนดระยะเวลา 5 ปี ท่ีไดรั้บใบอนุญาต) 293.8 
งวดท่ี 7 (ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัครบกาํหนดระยะเวลา 6 ปี ท่ีไดรั้บใบอนุญาต) 293.8 
งวดท่ี 8 (ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัครบกาํหนดระยะเวลา 7 ปี ท่ีไดรั้บใบอนุญาต) 293.8 
งวดท่ี 9 (ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัครบกาํหนดระยะเวลา 8 ปี ท่ีไดรั้บใบอนุญาต) 293.8 
รวม 3,538.0 

 
เม่ือวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2561 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (“คสช.”) ออกคาํสั่งท่ี 9/2561 เร่ือง มาตรการบรรเทา
ผลกระทบต่อผูป้ระกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ และกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ โดย
อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยประกอบกบัมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) มีคาํสัง่สาํคญัดงัต่อไปน้ี 
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1) ให้ผูรั้บใบอนุญาตรายใดท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามหลกัเกณฑก์ารชาํระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนท่ี

เหลือตั้งแต่งวดท่ีห้าเป็นตน้ไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกาํหนดตามคาํสั่ง คสช. ท่ี 76/2559 

เม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2559 เร่ือง มาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน ์

และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์สาธารณะ แจ้งเป็นหนังสือไปยงั กสทช. เพื่อขอพกัชาํระ

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนท่ีเหลือโดยกาํหนดระยะเวลาการพกัชาํระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตอ้งไม่

เกินสามปีนบัแต่วนัท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก กสทช. เม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน 2561 บริษทัไดรั้บหนงัสือ

อนุญาตใหพ้กัชาํระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนท่ีเหลือตามหลกัเกณฑ ์วิธีการและเง่ือนไขท่ีกาํหนดไว้

ดงักล่าว 

2) ให้ กสทช. และสาํนกังาน กสทช. หรือคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจยัและพฒันากิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ แลว้แต่กรณี จดัให้มีการสนับสนุน

ค่าใชจ่้ายในการเช่าใชโ้ครงข่ายโทรทศัน์ประเภทท่ีใชค้ล่ืนความถ่ีภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทลั ให้กบัผูรั้บ

ใบอนุญาต เป็นจาํนวนเงินในอตัราร้อยละห้าสิบของค่าเช่าใชโ้ครงข่ายโทรทศัน์ดงักล่าวเป็นระยะเวลา

ยีสิ่บส่ีเดือน นบัแต่วนัท่ีคาํสัง่น้ีมีผลใชบ้งัคบั 

 
การพิจารณาการด้อยค่า 
  

ผูบ้ริหารของบริษทัย่อยและบริษทัย่อยทางอ้อมดังกล่าวได้มีการทดสอบการด้อยค่าของมูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัใบอนุญาต โดยมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนพิจารณาจากมูลค่าจากการใช ้ซ่ึงวดัมูลค่าโดยการ
คิดลดกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการใชสิ้นทรัพยจ์นถึงวนัท่ีใบอนุญาตหมดอาย ุ โดยประมาณ
การตามแผนการดาํเนินธุรกิจ และอตัราคิดลดซ่ึงคาํนวณจากวิธีตน้ทุนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของเงินทุน 
 
ขอ้สมมติท่ีสาํคญัท่ีใชใ้นการประมาณการมูลค่าจากการใช ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

ข้อสมมตสํิาคญั งบการเงนิรวม 
 2560  2559 
 (ร้อยละ) 

อตัราคิดลด 11.82 - 12.64  9.51 
อตัราการเติบโต (Terminal growth rate) 2 - 2.20  3.00 
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อตัราคิดลดท่ีใชเ้ป็นอตัราโดยประมาณก่อนหักภาษีเงินไดท่ี้อา้งอิงจากอตัราดอกเบ้ียพนัธบตัรรัฐบาลอายุ 11 ปี            
ซ่ึงออกโดยรัฐบาลในตลาดท่ีเก่ียวเน่ืองกนัและมีกระแสเงินสดท่ีเป็นสกุลเงินเดียวกนั ปรับปรุงดว้ยความเส่ียงส่วน
เพิ่มท่ีสะทอ้นการเพิ่มข้ึนของความเส่ียงของการลงทุนในตราสารทุนทัว่ไปและความเส่ียงท่ีเฉพาะเจาะจงของหน่วย
สินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด 

 
ขอ้สมมติเหล่าน้ีมาจากดุลยพินิจของผูบ้ริหารของบริษทัย่อยและบริษทัย่อยทางอ้อม และอยู่บนพื้นฐานของ
ประสบการณ์ในอดีตและแผนการดาํเนินธุรกิจ รวมถึงการคาดการณ์ในอนาคตท่ีเช่ือว่าสมเหตุสมผลในสถานการณ์
ปัจจุบัน โดยหากมีการเปล่ียนแปลงของข้อมูล หรือมีข้อมูลใหม่ท่ีชัดเจนข้ึน อาจทําให้เกิดผลกระทบต่อ 
การเปล่ียนแปลงของขอ้สมมติและอตัราคิดลดท่ีจะนาํมาใชใ้นการคาํนวณประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต    
คิดลด ตลอดจนความอ่อนไหวของขอ้สมมติต่อมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

 
หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด 1: ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถีแ่ละประกอบกิจการโทรทัศน์ ในหมวดหมู่ทั่วไป 
แบบความคมชัดปกติ 

 
จากการทดสอบการดอ้ยค่าดงักล่าว มูลค่าตามบญัชีหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด 1 สูงกว่ามูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน
ดงันั้นกลุ่มบริษทัจึงรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 
 2560  2559 
 (พันบาท) 
ขาดทุนจากการด้อยค่า    
ใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน ์ 785,510  - 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 62,320  - 
สินคา้คงเหลือ 7,990  - 
อาคารและอุปกรณ์ 8,350  - 
รวม 864,170  - 

 
หน่วยสินทรัพย์ทีก่่อให้เกดิเงินสด 2: ใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถีแ่ละประกอบกจิการโทรทัศน์ ในหมวดหมู่ข่าวสาร
และสาระ 
 
จากการทดสอบการดอ้ยค่าดงักล่าว มูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด 2 สูงกว่ามูลค่าท่ีจะไดรั้บ
คืน ดงันั้นกลุ่มบริษทัจึงรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ดงัน้ี 
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 งบการเงนิรวม 
 2560  2559 
 (พันบาท) 
ขาดทุนจากการด้อยค่า    
ใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน ์ 560,740  - 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 6,660  - 
รวม 567,400  - 

 
23 ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี 

 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 
 สินทรัพย์  หนีสิ้น 
 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท) 
รวม 104,000 126,450 57,913  35,306 
การหกักลบรายการของภาษี (26,683) (14,397) (26,683)  (14,397) 
สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชีสุทธิ  77,317 112,053 31,230  20,909 

 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สินทรัพย์  หนีสิ้น 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
รวม 18,203 22,048 8,451  695 
การหกักลบรายการของภาษี (8,451) (695) (8,451)  (695) 
สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชีสุทธิ 9,752 21,353 -  - 

 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
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รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปี มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 ณ วนัที ่      ณ วนัที ่

 1 มกราคม  กาํไรหรือ  กาํไรขาดทุน  31 ธันวาคม 

 2560  ขาดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  2560 

 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี        

ลูกหน้ีการคา้ 10,706 (1,830)  -  8,876 
หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด 1,058 -  (1,057) 1 
สินคา้คงเหลือ 11,057 (7,900)  -  3,157 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 7,082 (141)  -  6,941 
ประมาณการหน้ีสิน 32,574 (5,912)  -  26,662 
ใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีและ 
   ประกอบกิจการโทรทศัน ์ 44,325 (3,679)  -  40,646 
ยอดขาดทุนยกไป 19,648 (1,931)  -  17,717 
รวม 126,450 (21,393)  (1,057)  104,000 

       
หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี       
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 35,073 2,564  19,876  57,513 
ค่าธรรมเนียมการจดัการเงินกูย้มื       
   ระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 233 167  -  400 
รวม 35,306 2,731  19,876  57,913 

       
สุทธิ 91,144 (24,124)  (20,933)  46,087 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
 

 107

 งบการเงนิรวม 

   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 ณ วนัที ่      ณ วนัที ่

 1 มกราคม  กาํไรหรือ  กาํไรขาดทุน  31 ธันวาคม 

 2559  ขาดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  2559 

 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี        

ลูกหน้ีการคา้ 11,762 (1,056)  -  10,706 
หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด 1,063 -  (5) 1,058 
สินคา้คงเหลือ 16,024 (4,967)  -  11,057 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 6,492 590  -  7,082 
ประมาณการหน้ีสิน 31,938 (1,757)  2,393  32,574 
ใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีและ 
   ประกอบกิจการโทรทศัน ์ 31,297 13,028  -  44,325 
ยอดขาดทุนยกไป 174,303 (154,655)  -  19,648 
รวม 272,879 (148,817)  2,388  126,450 

       
หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี       
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 27,783 7,290  -  35,073 
ค่าธรรมเนียมการจดัการเงินกูย้มื       
   ระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 233  -  233 
รวม 27,783 7,523  -  35,306 

       
สุทธิ 245,096 (156,340)  2,388  91,144 

 
 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 ณ วนัที ่      ณ วนัที ่

 1 มกราคม  กาํไรหรือ  กาํไรขาดทุน  31 ธันวาคม 

 2560  ขาดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  2560 

 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี        

ลูกหน้ีการคา้ 3,803  (1,243)  -  2,560 
หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด 1,058 -  (1,057) 1 
สินคา้คงเหลือ 568  (568)  -  - 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 7,082  (141)  -  6,941 
ประมาณการหน้ีสิน 9,537  (836)  -  8,701 
รวม 22,048  (2,788)  (1,057)  18,203 

        
หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี        
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 462  (462)  8,051  8,051 
ค่าธรรมเนียมการจดัการเงินกูย้มื        
   ระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 233  167  -  400 
รวม 695  (295)  8,051  8,451 

        
สุทธิ 21,353  (2,493)  (9,108)  9,752 

 
 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 ณ วนัที ่      ณ วนัที ่

 1 มกราคม  กาํไรหรือ  กาํไรขาดทุน  31 ธันวาคม 

 2559  ขาดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  2559 

 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี        

ลูกหน้ีการคา้ 4,275  (472)  -  3,803 
หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด 1,063 -  (5) 1,058 
สินคา้คงเหลือ 572  (4)  -  568 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 6,492  590  -  7,082 
ประมาณการหน้ีสิน 10,433  (1,509)  613  9,537 
ยอดขาดทุนยกไป 70,000  (70,000)  -  - 
รวม 92,835  (71,395)  608  22,048 

        
หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี        
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 420  42  -  462 
ค่าธรรมเนียมการจดัการเงินกูย้มื        
   ระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -  233  -  233 
รวม 420  275  -  695 

        
สุทธิ 92,415  (71,670)  608  21,353 

 
 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ เกิดจากรายการดงัต่อไปน้ี   
 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
ลูกหน้ีการคา้ -  671  16,540  671 
ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน -  -  147,774  - 
สินคา้คงเหลือ 5,193  34,951  -  - 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  -  426,300  - 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 904  -  515  - 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10,270  -  8,600  - 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13,796  -  -  - 
ใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการ        
   โทรทศัน์ 269,250  -  -  - 
ยอดขาดทุนยกไป  707,269  477,911  174,777  125,243 
รวม 1,006,682  513,533  774,506  125,914 

 
บริษทัยอ่ยรับรู้รายการสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากผลขาดทุนทางภาษี เน่ืองจากผูบ้ริหารพิจารณา
วา่มีความเป็นไปไดท่ี้กาํไรทางภาษีในอนาคตจะมีเพียงพอท่ีจะนาํขาดทุนทางภาษีมาใชป้ระโยชนท์างภาษีได ้
 
ขาดทุนทางภาษีจะส้ินอายใุนปี 2561 - 2565 ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีท่ียงัไม่ส้ินอายตุามกฎหมายเก่ียวกบั
ภาษีเงินไดปั้จจุบนันั้น กลุ่มบริษทัยงัมิไดรั้บรู้รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเน่ืองจากยงั 
ไม่มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชนท์างภาษีได ้
 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
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24 หนีสิ้นทีม่ีภาระดอกเบีย้ 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 หมายเหต ุ 2560  2559  2560  2559 
  (พันบาท) 
ส่วนทีห่มุนเวยีน     
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร     
   ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 95,712 47,539 82,579 42,057 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน     
   ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 200,000 - 200,000 - 
   ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 568,962 501,892 518,606 450,923 
 768,962 501,892 718,606 450,923 
เงนิเบกิเกนิบญัชีและเงนิกู้ยมื     
    ระยะส้ันจากสถาบนัการเงนิ 864,674 549,431 801,185 492,980 
     

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน     
   ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี     
   ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 156,000 120,000 156,000 120,000 
ส่วนของหนีสิ้นระยะยาวทีถ่งึกาํหนด     
   ชําระภายในหน่ึงปี 156,000 120,000 156,000 120,000 

     

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคล     
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
   ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 7 68,695 - 68,695 - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและบริษทั     
   หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน     
   ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 484,805 550,000 484,805 550,000 
เงนิกู้ยมืระยะส้ัน 553,500 550,000 553,500 550,000 
 

หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงนิส่วนทีถ่งึ     

   กาํหนดชําระภายในหน่ึงปี  - 1,066 - 1,066 
     

รวมหนีสิ้นทีม่ีดอกเบีย้ระยะส้ัน 1,574,174 1,220,497 1,510,685 1,164,046 
     



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
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  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 หมายเหต ุ 2560  2559  2560  2559 
  (พันบาท) 
ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน     
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน     
   ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 47,000 158,833 47,000 158,833 
เงนิกู้ยมืระยะยาว 47,000 158,833 47,000 158,833 
      
รวมหนีสิ้นทีม่ีดอกเบีย้ไม่หมุนเวยีน 47,000 158,833 47,000 158,833 

 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียซ่ึงไม่รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน แสดงตามระยะเวลาครบกาํหนดการจ่ายชาํระ                  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
ครบกาํหนดภายในหน่ึงปี  1,574,174 1,219,431 1,510,685 1,162,980 
ครบกาํหนดหลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 47,000 158,833 47,000 158,833 
รวม 1,621,174 1,378,264 1,557,685 1,321,813 

 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียส่วนท่ีมีหลกัประกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีรายละเอียดของหลกัประกนัซ่ึงเป็นสินทรัพยด์งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
มูลค่าตามบญัชี     
ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 750,821 785,631 354,049 354,049 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 1,364,230 - 1,364,230 - 
รวม 2,115,051 785,631 1,718,279 354,049 

 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
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เงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบนัการเงินและแหล่งอ่ืน 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัและบริษทัไดท้าํสัญญากูย้มืเงินระยะสั้นกบัสถาบนัการเงินหลายแห่งจาํนวน 
768.96 ลา้นบาท และ 718.61 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2559: 501.89 ล้านบาท และ 450.92 ล้านบาท ตามลาํดับ)           
เงินกูย้มืดงักล่าวไม่มีหลกัประกนัและมีดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 2.90 - ร้อยละ 11.00 ต่อปี (2559: ร้อยละ 2.80 - ร้อยละ 
7.15 ต่อปี) 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัไดท้าํสัญญากูย้มืเงินระยะสั้นกบับุคคลและบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนหลาย
แห่งจาํนวน 484.81 ลา้นบาท (2559: 550 ล้านบาท) โดยเงินกูย้มืดงักล่าวเป็นตัว๋แลกเงิน มีกาํหนดชาํระคืน 1 - 3 
เดือน และมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6 - ร้อยละ 15 ต่อปี (2559: ร้อยละ 2.65 - ร้อยละ 15 ต่อปี) บริษทัไดน้าํเงินลงทุน
ในบริษทัยอ่ยหลายแห่งไปจาํนาํเพื่อเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัเงินกูย้มืดงักล่าว (ดูหมายเหตุขอ้ 16) 
 
เงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
 
เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2559 บริษทัได้ทาํสัญญากู้ยืมเงินกับสถาบันการเงินในประเทศแห่งหน่ึงเป็นจํานวน                  
300 ลา้นบาท เพื่อใชใ้นเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทั เงินกูย้ืมดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียในอตัราเงินกูย้ืมขั้นตํ่า 
(Minimum Loan Rate) ลบดว้ยร้อยละหน่ึง (MLR - 1%) และมีกาํหนดชาํระคืนเป็นรายเดือนภายในระยะเวลา 3 ปี 
นบัแต่เดือนพฤศจิกายน 2559 ถึงเดือนเมษายน 2562 ทั้งน้ี บริษทัมีขอ้ผูกพนัท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและ
ขอ้จาํกดัท่ีกาํหนดในสัญญาเงินกูย้ืมไดแ้ก่ การดาํรงอตัราส่วนของหน้ีสินรวมต่อผูถื้อหุ้น และการดาํรงสัดส่วน
ความสามารถในการชาํระหน้ี 
 
เงินกูย้มืดงักล่าวคํ้าประกนัโดยท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง เคร่ืองพิมพแ์ละอุปกรณ์บางส่วนของบริษทัและบริษทัยอ่ย     
แห่งหน่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เงินกูย้มืดงักล่าวมียอดคงเหลือจาํนวน 203 ลา้นบาท 
 
การละเมิดสัญญาเงินกู้ยมื 
 
เน่ืองจากในระหวา่งปี 2560 บริษทัมีผลประกอบการขาดทุน ทาํใหบ้ริษทัไม่สามารถดาํรงอตัราส่วนของหน้ีสินรวม
ต่อส่วนของผูถื้อหุ้นและสัดส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีตามท่ีกาํหนดในสัญญากูย้ืมเงินดงักล่าวขา้งตน้ได ้
อย่างไรก็ตาม บริษทัไดรั้บหนงัสืออนุโลมเง่ือนไขทางการเงินดงักล่าวจากสถาบนัการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี     
31 ธนัวาคม 2560 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและวงเงินสินเช่ืออ่ืนๆ กบัสถาบนั
การเงินในประเทศหลายแห่งเป็นจาํนวนเงินรวม 3,525.53 ล้านบาท และ 1,735.60 ล้านบาท ตามลาํดับ 
(2559: 4,084 ล้านบาท และ 1,947.60 ล้านบาท ตามลาํดับ)  
 
ณ  วนัท่ี 31 ธนัวาคม   2560 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจาํนวนเงินรวม 709.06 ลา้นบาท 
และ 599.44 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2559: 873.26 ล้านบาท และ 759.69 ล้านบาท ตามลาํดับ)  
 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 
 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม / งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559 
 มูลค่าอนาคต    มูลค่าปัจจุบนั  มูลค่าอนาคต    มูลค่าปัจจุบนั 
 ของจาํนวน    ของจาํนวน  ของจาํนวน    ของจาํนวน 
 เงินขั้นตํ่าท่ี    เงินขั้นตํ่าท่ี  เงินขั้นตํ่าท่ี    เงินขั้นตํ่าท่ี 
 ตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  ตอ้งจ่าย  ตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  ตอ้งจ่าย 
 (พันบาท) 
ครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - - - 1,073 7 1,066 

 
25 เจ้าหนีก้ารค้า 

 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 2560  2559  2560  2559 
  (พันบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                     7 -  8  1,332,737  1,495,243 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ  105,024  99,256  8,637  14,555 
รวม  105,024  99,264  1,341,374  1,509,798 
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26 เจ้าหนีห้มุนเวยีนอืน่ 

 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 2560  2559  2560  2559 
  (พันบาท) 
กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั                     7 -  12  33,923  24,862 
         

อ่ืนๆ         
เจา้หน้ีอ่ืน  65,531  22,647  3,971  3,238 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย ์  1,864  3,481  194  494 
  67,395  26,128  4,165  3,732 
         

รวม  67,395  26,140  38,088  28,594 
 

27 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 2560  2559  2560  2559 
       (ปรับปรุงใหม่) 
  (พันบาท) 
กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั                     7 -  -  19,474  7,929 
         

อ่ืนๆ         
ค่าตอบแทนการขายคา้งจ่าย  46,390  54,755  26,125  31,386 
ส่วนแบ่งรายไดค้า้งจ่าย  10,048  17,147  -  - 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบ         
   กิจการกระจายเสียงหรือ         
   โทรทศันร์ายปีคา้งจ่าย  9,551  4,189  -  - 
ค่าลิขสิทธ์ิคา้งจ่าย  13,741  25,901  -  - 
อ่ืนๆ  86,767  85,353  44,683  31,309 
  166,497  187,345  70,808  62,695 
         

รวม  166,497  187,345  90,282  70,624 
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28 ค่าใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถีแ่ละประกอบกจิการโทรทศัน์ค้างจ่าย 
 

ค่าใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์คา้งจ่ายแก่ กสทช. ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีรายละเอียด 
ดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 
 2560  2559 
 มูลค่าอนาคต    มูลค่าปัจจุบนั  มูลค่าอนาคต    มูลค่าปัจจุบนั 
 ของจาํนวนเงิน    ของจาํนวนเงิน  ของจาํนวนเงิน    ของจาํนวนเงิน 
 ท่ีตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  ท่ีตอ้งจ่าย  ท่ีตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  ท่ีตอ้งจ่าย 
 (พันบาท) 
ครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 323,800 25,836 297,964 647,600 63,531 584,069 
ครบกาํหนดชาํระหลงัจากหน่ึงปี      
   แต่ไม่เกินหา้ปี 1,175,200 43,981 1,131,219 1,175,200 45,130 1,130,070 
รวม 1,499,000 69,817 1,429,183 1,822,800 108,661 1,714,139 

 
การเปล่ียนแปลงของค่าใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์คา้งจ่าย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

  งบการเงนิรวม 
 หมายเหต ุ 2560  2559 
  (พันบาท) 
มูลค่าปัจจุบนั ณ 1 มกราคม 1,714,139 2,270,342 
จ่ายชาํระค่าใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ี (323,800) (647,600) 
ดอกเบ้ียจ่าย 40 38,844 91,397 
มูลค่าปัจจุบนั ณ 31 ธันวาคม  1,429,183 1,714,139 
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29 ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 
 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงนิ        
ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนสําหรับ        
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 137,980  167,253  43,507  47,685 

        

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม      

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ     
รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน     
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน (28,915)  (6,723)  (4,120)  (4,165) 
        

รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่        
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั        
   คณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในระหวา่งปี 111  11,968  -  3,063 
ขาดทุนสะสมจากการประมาณการตาม        
   หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ 141,448  141,337  47,859  47,859 

        
 
โครงการผลประโยชน์ทีก่าํหนดไว้ 
 
กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัการโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวต้ามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 ในการใหผ้ลประโยชนเ์ม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 
 
โครงการผลประโยชน์ท่ีกําหนดไวมี้ความเส่ียงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ได้แก่        
ความเส่ียงของช่วงชีวิต และความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย  
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การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  167,253 163,856 47,685 52,166 
         
รับรู้ในกาํไรขาดทุน         
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั  10,701  13,485  2,923  3,674 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั  3,837  5,105  1,207  1,602 
กาํไรจากการลดขนาดโครงการ  (43,453)  (25,313)  (8,250)  (9,441) 
  (28,915)  (6,723)  (4,120)  (4,165) 
รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่         
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั         
   คณิตศาสตร์ประกนัภยั  111    11,968  -  3,063 
  111  11,968  -  3,063 
อืน่ๆ         
โอนออก  -  -  (58)  (3,239) 
ผลประโยชนจ่์าย  (469)  (1,848)  -  (140) 
  (469)  (1,848)  (58)  (3,379) 
         
ณ วนัที ่31 ธันวาคม   137,980  167,253  43,507  47,685 
 
กาํไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน เกิดข้ึนจาก 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ 49   (10,028)  -   (3,127) 
ขอ้สมมติทางการเงิน 559   20,071  -   6,822  
การปรับปรุงจากประสบการณ์  (497)   1,925  -   (632) 
รวม  111   11,968  -   3,063  



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
 

 119

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยั 
 
ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีถวัเฉล่ีย             
ถ่วงนํ้าหนกั) ไดแ้ก่ 
 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 2560  2559  2560  2559 

 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด 2.9 - 3.9  2.9 - 3.9  2.9  2.9 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต 4.0 - 7.0  4.0 - 7.0  4.0 - 7.0  4.0 - 7.0 
 
ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของภาระผูกพนัผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวเ้ป็น 15 ปี     
(2559: 15 ปี)  
 
การวเิคราะห์ความอ่อนไหว 
 
การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติอ่ืนๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพนัของโครงการ
ผลประโยชนเ์ป็นจาํนวนเงินดงัต่อไปน้ี 

 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 เพิ่มข้ึน  ลดลง  เพิ่มข้ึน  ลดลง 

 (พันบาท) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560        
อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (11,674) 13,475 (4,176) 4,802 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต 
   (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 15,917 (13,895) 5,626 (4,922) 
พฒันาการอตัรามรณะ (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 680 (759) 230 (256) 
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 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 เพิ่มข้ึน  ลดลง  เพิ่มข้ึน  ลดลง 

 (พันบาท) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559        
อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (15,803) 18,224 (4,933) 5,676 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต 
   (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 21,522 (18,806) 6,675 (5,840) 
พฒันาการอตัรามรณะ (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 927 (1,033) 273 (304) 
 
แมว้่าการวิเคราะห์น้ีไม่ได้คาํนึงการกระจายตวัแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใตโ้ครงการ
ดงักล่าว แต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติต่างๆ 

 
30 หนีสิ้นไม่หมุนเวยีนอืน่ 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2560  2559  2560  2559 
  (พันบาท) 
เงินรับล่วงหนา้ค่าโฆษณา  64,264 79,601 64,264 79,601 
เงินประกนั  7,493 7,295 2,169 2,303 
อ่ืนๆ  15,558 18,165 -  - 
รวม  87,315 105,061 66,433 81,904 

 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
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31 ทุนเรือนหุ้น 
 

 มูลค่าหุน้ 2560  2559 
 ต่อหุน้ จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 
 (บาท) (พันหุ้น / พันบาท) 
ทุนจดทะเบยีน         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม      
- หุน้สามญั 0.53 5,025,608 2,663,572 5,025,608 2,663,572 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม      
- หุ้นสามัญ 0.53 5,025,608 2,663,572 5,025,608 2,663,572 

หุ้นทีอ่อกและชําระแล้ว      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม      
- หุน้สามญั 0.53 4,067,848 2,155,959 4,067,640 2,155,849 
ออกหุน้ใหต้ามสิทธิ 0.53 - - 208 110 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม      
- หุ้นสามัญ 0.53 4,067,848 2,155,959 4,067,848 2,155,959 

 

การออกหุ้นสามัญ 
 
เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2559 บริษทัไดมี้การออกหุน้สามญัเป็นจาํนวนรวม 208,000 หน่วย เน่ืองมาจากการใชสิ้ทธิ
ซ้ือหุ้นของโครงการสิทธิซ้ือหุ้นท่ีให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษทัและ/หรือบริษทัย่อย      
ในปี 2556 รวมเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 0.21 ลา้นบาท ซ่ึงทาํให้บริษทัมีส่วนเกินมูลค่าหุน้เป็นจาํนวน 0.10 ลา้นบาท 
บริษทัไดจ้ดทะเบียนทุนท่ีชาํระแลว้จากการใชสิ้ทธิดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2560 

 
ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 
 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้นสูงกว่า
มูลค่าหุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้
น้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
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32 ใบสําคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้น 
 

NMG-WB 
 

ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2556 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการออก
ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั (“ใบสําคญัแสดงสิทธิ”) ของบริษทัให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ 
พนกังานของบริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ย จาํนวน 82,387,015 หน่วย โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

รายการ  รายละเอียด 
ประเภทของใบสาํคญัแสดงสิทธิ  ชนิดไม่มีมูลค่า 
อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ  5 ปี นบัแต่วนัท่ีท่ีออกและเสนอขาย 
เสนอขายใหก้บั  กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนกังานของบริษทัและ/

หรือ บริษทัยอ่ย 
จาํนวนท่ีออกและเสนอขาย  82,387,015 หน่วย 
อตัราการใชสิ้ทธิ  ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุน้สามญั 1 หุน้ 
ราคาในการใชสิ้ทธิ  1 บาทต่อหุน้สามญั 
ระยะเวลาและสดัส่วนใชสิ้ทธิ  ทุกวนัท่ี 15 ของเดือนพฤศจิกายน และเดือนพฤษภาคม

ของ             แต่ละปี โดยจะใชสิ้ทธิไดไ้ม่เกินร้อยละ 20 ใน
แต่ละปี 

 

มูลค่ายุติธรรมของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัวดัมูลค่าโดยวิธี Black-Scholes Model ภายใตข้อ้สมมติ              
ทางการเงิน ดงัน้ี 

 

ราคาหุน้ ณ วนัท่ีใหใ้บสาํคญัแสดงสิทธิ (บาท) 1.61 
ราคาใชสิ้ทธิ (บาท) 1.00 
ความผนัผวนของหุน้ยอ้นหลงั 3 ปี ณ วนัจดัสรร ร้อยละ 83.94 

ช่วงเวลาท่ีคาดวา่จะมีผูม้าใชใ้บสาํคญัแสดงสิทธิครบ 5 ปี 

อตัราเงินปันผลตอบแทนเฉล่ียยอ้นหลงั 3 ปี ร้อยละ 0.00 

อตัราดอกเบ้ียปลอดความเส่ียง (พนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ3 ปี) ณ วนัจดัสรร ร้อยละ 3.02 
 

โครงการดงักล่าวมีเง่ือนไขในการจองซ้ือ โดยท่ีพนกังานตามโครงการตอ้งมีสถานะเป็นพนกังานของบริษทัและ/หรือ
บริษทัยอ่ย ณ วนัท่ีมีการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง 
 

บริษทัไดใ้หสิ้ทธิดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2556 ซ่ึงเป็นวนัท่ีบริษทัไดแ้จง้เง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆ ในการใช้
สิทธิแก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนกังานของบริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ย 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
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NINE-WA 
 

ในการประชุมสามัญประจําปีของผูถื้อหุ้นของบริษัทย่อยแห่งหน่ึง (“บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล                       
เอ็ดดูเทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน)”) เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2556 ผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยมีมติอนุมติัการออกใบสําคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัยอ่ยดงักล่าวใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนกังานของบริษทัและ/หรือ
บริษทัยอ่ย จาํนวน 4,250,000 หน่วย โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

รายการ  รายละเอียด 
ประเภทของใบสาํคญัแสดงสิทธิ  ชนิดไม่มีมูลค่า 
อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ  5 ปี นบัแต่วนัท่ีท่ีออกและเสนอขาย 
เสนอขายใหก้บั  กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนกังานของบริษทัและ/

หรือ บริษทัยอ่ย 
จาํนวนท่ีออกและเสนอขาย  4,250,000 หน่วย 
อตัราการใชสิ้ทธิ  ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุน้สามญั 1 หุน้ 
ราคาในการใชสิ้ทธิ  4 บาทต่อหุน้สามญั 
ระยะเวลาและสดัส่วนใชสิ้ทธิ  ทุกวนัท่ี 15 ของเดือนพฤศจิกายน และเดือนพฤษภาคม

ของ               แต่ละปี โดยจะใชสิ้ทธิไดไ้ม่เกินร้อยละ 20 
ในแต่ละปี 

 

มูลค่ายุติธรรมของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัวดัมูลค่าโดยวิธี Black-Scholes Model ภายใตข้อ้สมมติ             
ทางการเงิน ดงัน้ี 

 

ราคาหุน้ ณ วนัท่ีใหใ้บสาํคญัแสดงสิทธิ (บาท) 4.74 
ราคาใชสิ้ทธิ (บาท) 4.00 
ความผนัผวนของหุน้ยอ้นหลงั 3 ปี ณ วนัจดัสรร ร้อยละ 81.75 
ช่วงเวลาท่ีคาดวา่จะมีผูม้าใชใ้บสาํคญัแสดงสิทธิครบ 5 ปี 
อตัราเงินปันผลตอบแทนเฉล่ียยอ้นหลงั 3 ปี ร้อยละ 2.93 

อตัราดอกเบ้ียปลอดความเส่ียง (พนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ3 ปี) ณ วนัจดัสรร ร้อยละ 3.02 
 

โครงการดงักล่าวมีเง่ือนไขในการจองซ้ือ โดยท่ีพนกังานตามโครงการตอ้งมีสถานะเป็นพนกังานของบริษทัและ/หรือ
บริษทัยอ่ย ณ วนัท่ีมีการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง 
 
บริษทัยอ่ยไดใ้หสิ้ทธิดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2556 ซ่ึงเป็นวนัท่ีบริษทัยอ่ยไดแ้จง้เง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆ 
ในการใชสิ้ทธิแก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนกังานของบริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ย 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
 

 124

NBC-WB 
 
ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (“บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 
(มหาชน)”) เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2556 ผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยมีมติอนุมติัการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้
สามญัของบริษทัยอ่ยดงักล่าวใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนกังานของบริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ย จาํนวน 
8,798,905 หน่วย โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

รายการ  รายละเอียด 
ประเภทของใบสาํคญัแสดงสิทธิ  ชนิดไม่มีมูลค่า 
อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ  5 ปี นบัแต่วนัท่ีท่ีออกและเสนอขาย 
เสนอขายใหก้บั  กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนกังานของบริษทัและ/

หรือ บริษทัยอ่ย 
จาํนวนท่ีออกและเสนอขาย  8,798,905 หน่วย 
อตัราการใชสิ้ทธิ  ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุน้สามญั 1 หุน้ 
ราคาในการใชสิ้ทธิ  3 บาทต่อหุน้สามญั 
ระยะเวลาและสดัส่วนใชสิ้ทธิ  ทุกวนัท่ี 15 ของเดือนพฤศจิกายน และเดือนพฤษภาคม

ของ               แต่ละปี โดยจะใชสิ้ทธิไดไ้ม่เกินร้อยละ 20 
ในแต่ละปี 

 

มูลค่ายุติธรรมของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัวดัมูลค่าโดยวิธี Black-Scholes Model ภายใตข้อ้สมมติ                           
ทางการเงิน ดงัน้ี 
 

ราคาหุน้ ณ วนัท่ีใหใ้บสาํคญัแสดงสิทธิ (บาท) 3.62 
ราคาใชสิ้ทธิ (บาท) 3.00 
ความผนัผวนของหุน้ยอ้นหลงั 3 ปี ณ วนัจดัสรร ร้อยละ 49.69 

ช่วงเวลาท่ีคาดวา่จะมีผูม้าใชใ้บสาํคญัแสดงสิทธิครบ 5 ปี 

อตัราเงินปันผลตอบแทนเฉล่ียยอ้นหลงั 3 ปี ร้อยละ 5.31 

อตัราดอกเบ้ียปลอดความเส่ียง (พนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ3 ปี) ณ วนัจดัสรร ร้อยละ 3.02 
 

โครงการดงักล่าวมีเง่ือนไขในการจองซ้ือ โดยท่ีพนกังานตามโครงการตอ้งมีสถานะเป็นพนกังานของบริษทัและ/หรือ
บริษทัยอ่ย ณ วนัท่ีมีการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
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บริษทัยอ่ยไดใ้หสิ้ทธิดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2556 ซ่ึงเป็นวนัท่ีบริษทัยอ่ยไดแ้จง้เง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆ 
ในการใชสิ้ทธิแก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนกังานของบริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ย 
 

ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากรายการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑใ์นงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จาํนวน 5.27 ลา้นบาท และ 5.69 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2559: 12.14 ล้านบาท และ 10.80 
ล้านบาท ตามลาํดับ) 
 

รายการเคล่ือนไหวในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของใบสาํคญัแสดงสิทธิ มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 

 2560  2559 
 จาํนวน    จาํนวน   
 ใบสาํคญั  มูลค่ายติุธรรม  ใบสาํคญั  มูลค่ายติุธรรม 
 แสดงสิทธิ  ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ  แสดงสิทธิ  ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ 

 (พันหน่วย / พนับาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 24,474  30,012  14,799  18,665 
ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิระหวา่งปี 17,787  20,250  15,483  16,917 
ใชใ้บสาํคญัแสดงสิทธิระหวา่งปี -  -  (208)  (252) 
ยกเลิกใบสาํคญัแสดงสิทธิระหวา่งปี (13,485)  (14,917)  (5,600)  (5,318) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 28,776  35,345  24,474  30,012 

  

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559 
 จาํนวน    จาํนวน   
 ใบสาํคญั  มูลค่ายติุธรรม  ใบสาํคญั  มูลค่ายติุธรรม 
 แสดงสิทธิ  ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ  แสดงสิทธิ  ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ 
 (พันหน่วย / พนับาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 20,709  25,057  11,993  14,511 
ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิระหวา่งปี 15,732  17,367  13,003  14,130 
ใชใ้บสาํคญัแสดงสิทธิระหวา่งปี -  -  (208)  (252) 
ยกเลิกใบสาํคญัแสดงสิทธิระหวา่งปี (11,033)  (11,681)  (4,079)  (3,332) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 25,408  30,743  20,709  25,057 
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NMG-W3 
  

 ยอดคงเหลือของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
ท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ณ วนัท่ี 
1 มกราคม 2560 

ออกสิทธิ 
ซ้ือหุน้ 

ใชสิ้ทธิ 
ซ้ือหุน้ 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
ท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2560 ราคาใชสิ้ทธิ วนัหมดอาย ุ

(ล้านหน่วย) (บาท / หุ้น)  

904 - - 904 1 
5 ปี นบัตั้งแต่
วนัท่ีใหสิ้ทธิ 

 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
ท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ณ วนัท่ี 
1 มกราคม 2559 

ออกสิทธิ 
ซ้ือหุน้ 

ใชสิ้ทธิ 
ซ้ือหุน้ 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
ท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2559 ราคาใชสิ้ทธิ วนัหมดอาย ุ

(ล้านหน่วย) (บาท / หุ้น)  

904 - - 904 1 
5 ปี นบัตั้งแต่
วนัท่ีใหสิ้ทธิ 

  
ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2556 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการออกและ
เสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุน โดยไม่คิด
ค่าตอบแทนในอัตราส่วนหุ้นสามญัเดิม 1aหุ้นต่อ 1aหน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ นอกจากน้ี อนุมติัการเพ่ิมทุน           
จดทะเบียนของบริษทัจากจาํนวน 873.30 ลา้นบาท (แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 1,647,740,300 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 
0.53aบาท)aเป็นจํานวน 2,663.57 ล้านบาท (แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจํานวนa5,025,607,915aหุ้น มูลค่าหุ้นละ               
0.53 บาท) โดยการออกหุน้สามญัจาํนวนไม่เกิน 3,377,867,615 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.53 บาท เพื่อรองรับการเพ่ิมทุน
และการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ 
 

ในระหว่างไตรมาส 1 ปี 2558 บริษทัย่อยแห่งหน่ึง (“บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)”)   
ไดล้งทุนในใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวจาํนวน 82,237,800 หน่วย เป็นจาํนวนเงิน 91.01 ลา้นบาท    
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33 สํารอง 
 
สาํรองประกอบดว้ย 
 
การจัดสรรกาํไร และ/หรือ กาํไรสะสม 
 
สํารองตามกฎหมาย     
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนสํารอง 
(“สาํรองตามกฎหมาย”) อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
สาํรองดงักล่าวมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  เงินสาํรองน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 
ผลต่างจากการเปลีย่นแปลงในมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนเผือ่ขาย 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในส่วนของผูถื้อหุ้นประกอบดว้ยผลรวม
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผือ่ขายจนกระทัง่มีการตดัรายการหรือเกิดการดอ้ยค่า 
 
ผลต่างจากการเปลีย่นแปลงในการตรีาคาสินทรัพย์ใหม่ 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงในการตีราคาสินทรัพยใ์หม่แสดงในส่วนของผูถื้อหุ้นประกอบดว้ยผลรวมของการ
เปล่ียนแปลงสุทธิของการตีราคาท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีแสดงในงบการเงินดว้ยการตีราคาใหม่จนกระทัง่มีการ
ขายหรือจาํหน่าย 
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34 ส่วนงานดาํเนินงาน 
 
กลุ่มบริษทัมี 5 ส่วนงานท่ีรายงาน ดงัรายละเอียดขา้งล่าง ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีสาํคญัของกลุ่มบริษทั หน่วยงาน
ธุรกิจท่ีสําคญัน้ีผลิตสินคา้และให้บริการท่ีแตกต่างกัน ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงานสอบทาน
รายงานการจดัการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจท่ีสาํคญัอยา่งนอ้ยทุกไตรมาส การดาํเนินงานของแต่ละส่วนงาน
ท่ีรายงานของกลุ่มบริษทัโดยสรุปมีดงัน้ี 
 
 ส่วนงาน 1 ส่ิงพิมพแ์ละโฆษณา 
 ส่วนงาน 2 บริการดา้นการพิมพ ์
 ส่วนงาน 3 ส่ือการศึกษาและบนัเทิง 
 ส่วนงาน 4 ส่ือกระจายภาพและเสียงและส่ือสมยัใหม่ 
 ส่วนงาน 5  อ่ืนๆ 
 
ขอ้มูลผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานไดร้วมอยูด่งัขา้งล่างน้ี ผลการดาํเนินงานวดัโดยใชก้าํไรก่อน
ภาษีเงินได้ของส่วนงาน ซ่ึงนําเสนอในรายงานการจัดการภายในและสอบทานโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด             
ดา้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใชก้าํไรก่อนภาษีเงินไดใ้นการวดัผลการดาํเนินงานนั้นเป็น
ขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงานและสอดคล้องกับกิจการอ่ืนท่ีดําเนินธุรกิจ                     
ในอุตสาหกรรมเดียวกนั 
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ข้อมูลเกีย่วกบัส่วนงานทีร่ายงาน   

 สิ่งพมิพ์และโฆษณา  บริการด้านการพมิพ์  
สื่อการศึกษาและ 

บันเทิง  
สื่อกระจายภาพและเสียงและ

สื่อสมัยใหม่  อืน่ๆ  รวม 
 2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอก 713,522 867,551 40,150 60,141 119,320 145,448 735,300 767,220 200,760 181,308 1,809,052 2,021,668 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 87,765 129,048 157,090 216,315 15,372 15,176 10,580 7,347 80,832 97,516 351,639 465,402 
รายไดอ้ื่น 19,670 22,313 3,801 5,923 16,205 15,842 24,877 18,924 16,719 21,668 81,272 84,670 
รวมรายได้ 820,957  1,018,912 201,041 282,379 150,897 176,466 770,757 793,491 298,311 300,492 2,241,963 2,571,740 
                        

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ (332,286)  (270,625)  (13,868)  21,398  16,235  (197,494)  (1,970,002)  (669,596)  (54,334)  (44,606)  (2,354,255)  (1,160,923) 
                        

ดอกเบี้ยรับ 58 90 1 2 6,021 8,893 2,480 13,431 126 188 8,686 22,604 
ดอกเบี้ยจ่าย (112,908)  (38,100)  (3,662)  (2,771)  - (26)  (1,262)  (18)  -  -  (117,832)  (40,915) 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (23,959)  (35,067)  (69,495)  (74,298)  (5,569)  (9,387)  (176,355)  (168,566)  (17,515)  (22,000)  (292,893)  (309,318) 
ค่าตดัจาํหน่ายใบอนุญาตใหใ้ช ้                        
   คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทศัน์ - - - - - -  (178,631)  (209,609)  - -  (178,631)  (209,609) 
ส่วนแบ่งกาํไรในเงินลงทุน             
   ในบริษทัร่วม 69 1,080 - - - - - - - - 69 1,080 
                        

รายการที่ไม่เป็นตวัเงินอื่นที่มีสาระสาํคญั                  
-  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (45,576) - - - - -  (1,433,515)  -  - -  (1,479,091)  - 
                        

รายจ่ายฝ่ายทุน 3,675  4,180  2,523  2,181  14,387  5,623  70,013  184,617  519  3,168  91,117  199,769 
สินทรัพยส์่วนงาน                        
   ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 907,349  815,510  589,197  665,265  236,151  317,421  2,076,844  4,292,033  260,389  295,201  4,069,930  6,385,430 
หนี้สินส่วนงาน                        
   ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2,000,383  1,816,508  137,452  128,492  38,797  38,029  1,705,997  2,028,461  52,781  56,624  3,935,410  4,068,114 
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 กระทบยอดรายได้ กาํไรหรือขาดทุนของส่วนงานทีร่ายงาน 
 

  2560  2559 
  (พันบาท) 
รายได้     
รวมรายไดจ้ากส่วนงานท่ีรายงาน  2,074,731  2,373,583 
รายไดอ่ื้น  167,232  198,158 
  2,241,963  2,571,741 
ตดัรายการรายไดร้ะหวา่งส่วนงาน  (351,639)  (465,402) 
รายได้รวม  1,890,324  2,106,339 

     
กาํไรหรือขาดทุน     
รวมขาดทุนก่อนภาษีเงินไดจ้ากส่วนงานท่ีรายงาน  (2,354,255)  (1,160,923) 
จาํนวนท่ีไม่ไดปั้นส่วน     
- ส่วนแบ่งกาํไรในเงินลงทุนในบริษทัร่วม  69  1,080 
ขาดทุนรวมก่อนภาษเีงนิได้  (2,354,186)  (1,159,843) 

 
ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
  
กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั้น ไม่มีรายได้จากต่างประเทศหรือสินทรัพยใ์นต่างประเทศท่ีมี
สาระสาํคญั 
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35 รายได้จากการลงทุน 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 2560  2559  2560  2559 

  (พันบาท) 
เงินปันผลรับ      
บริษทัยอ่ย 7, 16 - - 14,788 103,341 
กิจการอ่ืน  24  - 24 - 
  24  -  14,812  103,341 

ดอกเบีย้รับ      
กิจการอ่ืน  8,686 22,604 24 40 
      
รวม  8,710  22,604  14,836  103,381 

 
36 ต้นทุนในการจัดจําหน่าย 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2560  2559  2560  2559 
  (พันบาท) 
ค่าใชจ่้ายในการจดัจาํหน่าย  2,393  6,829  3,169  6,460 
ค่าใชจ่้ายการตลาด  120,361  92,034  32,829  26,353 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบับุคลากร  78,499  97,053  52,512  66,203 
อ่ืนๆ   10,792  17,033  2,956  5,302 
รวม  212,045  212,949  91,466  104,318 

 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560  
 

 132

37 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 2560  2559  2560  2559 
  (พันบาท) 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบับุคลากร  356,333  268,872  150,065  156,229 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 7 43,962  71,627  17,829  31,149 
ค่าใชจ่้ายบริหาร  201,659  260,490  141,127  189,177 
ค่าเส่ือมราคา  40,429  48,975  18,071  20,603 
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์  12,896  24,330  -  4,899 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 10, 11 2,647  6,680  820,870  3,325 
อ่ืนๆ   21,914  13,125  6,080  3,471 
รวม  679,840  694,099  1,154,042  408,853 

 
38 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 2560  2559  2560  2559 

  (พันบาท) 
เงินเดือนและค่าแรง  592,217  790,169  176,310  218,877 
โครงการสมทบเงินท่ีกาํหนดไว ้  32,049  42,321  10,103  12,811 
โครงการผลประโยชนท่ี์กาํหนดไว ้ 29 (32,752)  (11,828)  (5,327)  (5,767) 
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 32 5,268  12,135  5,686  10,798 
โครงการใหพ้นกังานลาออกโดยสมคัรใจ  201,173  84,644  42,308  28,790 
อ่ืนๆ  95,562  138,982  23,865  42,099 
รวม  893,517  1,056,423  252,945  307,608 

 
ในระหว่างปี 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัได้ประกาศโครงการให้พนักงานลาออกโดยสมคัรใจเพ่ือการปรับ
โครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัและบริษทัมีค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการให้พนกังานลาออกโดย
สมคัรใจดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เป็นจาํนวนเงิน 201.17 ลา้นบาท และ 42.31 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2559: 
84.64 ล้านบาท และ 28.79 ล้านบาท ตามลาํดับ) 
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โครงการสมทบเงินท่ีกาํหนดไว้ 
 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพสําหรับพนกังานของกลุ่มบริษทับนพื้นฐานความสมคัรใจของพนกังาน  
ในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มบริษทั
จ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 5 ถึง อตัราร้อยละ 7.5 ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุนสํารองเล้ียงชีพน้ีได ้             
จดทะเบียนเป็นกองทุนสาํรองเล้ียงชีพตามขอ้กาํหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุน  
ท่ีไดรั้บอนุญาต 

 

39 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 

งบการเงินไดร้วมการวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายตามหน้าท่ี ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะไดเ้ปิดเผยตามขอ้กาํหนดในมาตรฐาน         
การรายงานทางการเงินฉบบัต่างๆ ดงัน้ี 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 2560  2559  2560  2559 
        (ปรับปรุงใหม่) 

  (พันบาท) 
ตน้ทุนการผลิตงานและบริการ  427,191 452,751 22,712 22,956 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและ 
   งานระหวา่งทาํ  (239,651) (22,665)  (15,642) (43,492) 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป  137,513 188,420 73,383 101,099 
ค่าขนส่ง  188,515 166,781 5,628 9,936 
ค่าใชจ่้ายในการใหบ้ริการอ่ืน  84,575 91,699 20,888 14,014 
ค่าใชจ่้ายบริหาร 37 201,659 260,490 141,127 189,177 
ค่าใชจ่้ายในการจดัจาํหน่ายและการตลาด 36 122,754 98,863 35,998 32,813 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังาน 38 893,517 1,056,423 252,945 307,608 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 19, 20, 21, 22 471,524 518,927 47,538 56,116 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 37 2,647 6,680 820,870 3,325 
อ่ืนๆ  301,349 89,139 27,831 52,299 
รวมต้นทุนขายสินค้าและการให้บริการ 
   ต้นทุนในการจัดจําหน่าย และ 
   ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 2,591,593 2,907,508 1,433,278 745,851 
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40 ต้นทุนทางการเงนิ 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 2560  2559  2560  2559 
  (พันบาท) 
ดอกเบีย้จ่าย      
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 4,700 - 4,700 - 
เงินกูย้มืและเงินเบิกเกินบญัชี  109,798 40,831 106,135 38,016 
ดอกเบ้ียจ่ายจากค่าใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืน      
   ความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน ์ 28 38,844 91,397 - - 
ดอกเบ้ียจ่ายจากสญัญาเช่าการเงิน  7 84 7 84 
รวมดอกเบีย้จ่าย  153,349 132,312 110,842 38,100 
ตน้ทุนทางการเงินอ่ืน  20,547 20,046 3,930 3,069 
รวม  173,896 152,358 114,772 41,169 

 
41 ภาษเีงนิได้ 
 

 ภาษเีงินได้ทีรั่บรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 หมายเหต ุ 2560  2559  2560  2559 
  (พันบาท) 
ภาษเีงนิได้ของปีปัจจุบนั     
สาํหรับปีปัจจุบนั  - 7,441 - - 
ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกตํ่า (สูง) ไป  42 (5,962) - - 
  42 1,479 - - 
ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี 23    
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว  24,124 156,340 2,493 71,670 
รวมภาษเีงนิได้  24,166 157,819 2,493 71,670 
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ภาษเีงินได้ทีรั่บรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 

 งบการเงนิรวม 
   2560      2559   
   รายได ้      รายได ้   
 ก่อนภาษี  (ค่าใชจ่้าย)  สุทธิจาก  ก่อนภาษี  (ค่าใชจ่้าย)  สุทธิจาก 
 เงินได ้  ภาษีเงินได ้  ภาษีเงินได ้  เงินได ้  ภาษีเงินได ้  ภาษีเงินได ้
 (พันบาท) 
สินทรัพยท์างการเงินเผือ่ขาย 5,285 (1,057) 4,228  24 (5) 19 
การตีราคาท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 204,927 (19,876) 185,051  - - - 
ขาดทุนจากการประมาณ        
   การตามหลกัคณิตศาสตร์        
   ประกนัภยั (111) - (111) (11,968) 2,393 (9,575) 
รวม 210,101 (20,933) 189,168  (11,944) 2,388 (9,556) 

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   2560      2559   
   รายได ้      รายได ้   
 ก่อนภาษี  (ค่าใชจ่้าย)  สุทธิจาก  ก่อนภาษี  (ค่าใชจ่้าย)  สุทธิจาก 
 เงินได ้  ภาษีเงินได ้  ภาษีเงินได ้  เงินได ้  ภาษีเงินได ้  ภาษีเงินได ้
 (พันบาท) 
สินทรัพยท์างการเงินเผือ่ขาย 5,285 (1,057) 4,228 24 (5) 19 
การตีราคาท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 40,256 (8,051) 32,205 - - - 
ขาดทุนจากการประมาณ        
   การตามหลกัคณิตศาสตร์        
   ประกนัภยั - - - (3,063) 613 (2,450) 
รวม 45,541 (9,108) 36,433  (3,039) 608 (2,431) 
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การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษทีีแ่ท้จริง 
 

 งบการเงนิรวม  
 2560  2559 
 อตัราภาษี    อตัราภาษี   
 (ร้อยละ)  (พันบาท)  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
ขาดทุนก่อนภาษีเงินไดร้วม (2,354,186) (1,159,843) 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20 (470,837) 20 (231,969) 
ผลกระทบจากความแตกต่างของอตัราภาษี  -  (132) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี  1,173  11,904 
ค่าใชจ่้ายท่ีถือเป็นรายจ่ายทางภาษีไดเ้พ่ิมข้ึน  (32)  (114) 
ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพย ์
   ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 
264,462 

  
31,107 

ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษี 
   เงินไดร้อการตดับญัชี 

 
229,358 

  
180,954 

การใชข้าดทุนทางภาษีท่ีเดิมไม่ไดบ้นัทึก  -  (2) 
กลบัรายการสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  -  172,033 
ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกสูงไป  42  (5,962) 
รวม 1.03 24,166 13.61 157,819 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559 
 อตัราภาษี    อตัราภาษี   
 (ร้อยละ)  (พันบาท)  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
ขาดทุนก่อนภาษีเงินไดร้วม (3,227,005) (32,803) 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20 (645,401) 20 (6,561) 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี  (2,962)  (20,668) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี  2,295  6,394 
ค่าใชจ่้ายท่ีถือเป็นรายจ่ายทางภาษีไดเ้พ่ิมข้ึน  (32)  (112) 
ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพย ์
   ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 
599,058 

  
671 

ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษี 
   เงินไดร้อการตดับญัชี 

 
49,545 

  
21,946 

กลบัรายการสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  -  70,000 
รวม 0.08 2,493 218.49 71,670 

 
การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบคุคล 
 
พระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร ฉบบัท่ี 42 พ.ศ. 2559 ลงวนัท่ี 3 มีนาคม 2559 ให้ปรับลดอตัราภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคลเหลืออตัราร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 
เป็นตน้ไป 

 
42 ขาดทุนต่อหุ้น 
 

 ขาดทุนต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 
 
 ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานสําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 คาํนวณจากขาดทุนสําหรับปี       

ที่เ ป็นส่วนของผูถ้ือหุ ้นสามญัของบริษทัและจํานวนหุ้นสามญัที่ออกจําหน่ายแลว้ระหว่างปีในแต่ละปี          
โดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั แสดงการคาํนวณดงัน้ี  



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560  
 

 138

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท / พันหุ้น) 
ขาดทุนทีเ่ป็นส่วนของผู้ถอืหุ้นสามัญ        
   ของบริษทั (ขั้นพืน้ฐาน) (2,156,485)  (1,179,473)  (3,229,497)  (104,472) 

        

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม  4,067,848  4,067,640  4,067,848  4,067,640 
ผลกระทบจากหุน้ท่ีออกใหต้ามสิทธิ 
   วนัท่ี 23 พฤษภาคม -  127  -  127 
จํานวนหุ้นสามัญโดยวธีิถวัเฉลีย่ถ่วงนํา้หนัก        
   (ขั้นพืน้ฐาน) 4,067,848  4,067,767  4,067,848  4,067,767 

        
ขาดทุนต่อหุ้น (ขั้นพืน้ฐาน) (บาท) (0.53)  (0.29)  (0.79)  (0.03) 

  

ขาดทุนต่อหุ้นปรับลด 
 
 กลุ่มบริษทัและบริษทัไม่นาํผลของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั (NMG-W3) และใบสําคญั

แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัท่ีออกให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษทัและ/หรือ
บริษทัยอ่ย (NMG-WB) มารวมคาํนวณเพ่ือหาขาดทุนต่อหุน้ปรับลด เน่ืองจากราคาใชสิ้ทธิ (รวมมูลค่ายติุธรรมของ
บริการท่ีจะไดรั้บจากพนกังานต่อใบสําคญัแสดงสิทธิ) สูงกว่าราคาตลาดของหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัในงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 
กลุ่มบริษทัและบริษทัไม่นาํผลของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั (NMG-W3) มารวมคาํนวณเพ่ือ
หาขาดทุนต่อหุ้นปรับลด เน่ืองจากใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวทาํให้ขาดทุนต่อหุ้นปรับเพ่ิม และไม่นาํผลของ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัท่ีออกใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนกังานของบริษทัและ/
หรือบริษทัยอ่ย (NMG-WB) มารวมคาํนวณเพ่ือหาขาดทุนต่อหุน้ปรับลด เน่ืองจากราคาใชสิ้ทธิ (รวมมูลค่ายติุธรรม
ของบริการท่ีจะไดรั้บจากพนกังานต่อใบสาํคญัแสดงสิทธิ) สูงกว่าราคาตลาดของหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัใน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
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43 เงนิปันผล 
 
ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2559 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไร
สาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2558 เป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.03 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 122.03 ลา้นบาท     
เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในเดือนพฤษภาคม 2559 
 

44 เคร่ืองมือทางการเงนิ 
 

นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากการดาํเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษทัไม่มีการถือหรือออก
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ เพื่อการเกง็กาํไรหรือการคา้  
 
การจดัการความเส่ียงให้เป็นส่วนท่ีสําคญัของธุรกิจของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีระบบในการควบคุมให้มีความ
สมดุลของระดบัความเส่ียงใหเ้ป็นท่ียอมรับได ้โดยพิจารณาระหว่างตน้ทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและตน้ทุนของการ
จดัการความเส่ียง  ฝ่ายบริหารไดมี้การควบคุมกระบวนการการจดัการความเส่ียงของกลุ่มบริษทัอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือให้
มัน่ใจวา่มีความสมดุลระหวา่งความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 
 
การบริหารจัดการทุน 
 
นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือ การรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพ่ือรักษาความเช่ือมัน่ของนกัลงทุน เจา้หน้ี
และตลาดและก่อให้เกิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกํากับดูแลผลตอบแทนจาก                  
การลงทุน อีกทั้งยงักาํกบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั 
 
ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้ 
 
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบ้ีย          
ในตลาด ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั เน่ืองจากดอกเบ้ียของหลกัทรัพยท่ี์เป็น      
ตราสารหน้ีและเงินกู้ยืมส่วนใหญ่มีอัตราคงท่ี กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงด้านอตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกู้ยืมและค่า
ใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศันค์า้งจ่าย (ดูหมายเหตุขอ้ 24 และ 28) 
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อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของหน้ีสินทางการเงินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม และระยะท่ีครบกาํหนดชาํระ
หรือกาํหนดอตัราใหม่มีดงัน้ี 

 

  งบการเงนิรวม 

 อตัราดอกเบ้ีย  หลงัจาก 1 ปีแต่  
 ท่ีแทจ้ริง ภายใน 1 ปี  ภายใน 5 ปี  รวม 
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 
ปี 2560     
หมุนเวยีน        
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร เอม็ โอ อาร์ 95,712 - 95,712 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 12 68,695 - 68,695 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 2.90 - 11.00 768,962 - 768,962 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน            เอม็แอลอาร์           
   ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี ลบร้อยละ 1 156,000 - 156,000 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและบริษทั     
   หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 6 - 15 484,805 - 484,805 
ไม่หมุนเวยีน     
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน เอม็แอลอาร์           
 ลบร้อยละ 1 - 47,000 47,000 
รวม  1,574,174 47,000 1,621,174 
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  งบการเงนิรวม 

 อตัราดอกเบ้ีย  หลงัจาก 1 ปีแต่  
 ท่ีแทจ้ริง ภายใน 1 ปี  ภายใน 5 ปี  รวม 
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 
ปี 2559     
หมุนเวยีน        
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร เอม็ โอ อาร์ 47,539 - 47,539 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 2.80 - 7.15 501,892 - 501,892 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน            
   ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 

เอม็แอลอาร์        
ลบร้อยละ 1 

 
120,000 

 
- 

 
120,000 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและบริษทั 
   หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 

 
2.65 - 15.00 

 
550,000 

 
- 

 
550,000 

ไม่หมุนเวยีน     
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน เอม็แอลอาร์           
 ลบร้อยละ 1 - 158,833 158,833 
รวม  1,219,431 158,833 1,378,264 
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    งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 อตัราดอกเบ้ีย  หลงัจาก 1 ปีแต่  
 ท่ีแทจ้ริง ภายใน 1 ปี  ภายใน 5 ปี  รวม 
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 
ปี 2560     
หมุนเวยีน        
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร เอม็ โอ อาร์ 82,579 - 82,579 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 12 68,695 - 68,695 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 2.90 - 11.00 718,606 - 718,606 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
   ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 

เอม็แอลอาร์ 
ลบร้อยละ 1 

 
156,000 

 
- 

 
156,000 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและบริษทั 
   หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 

 
6 - 15 

 
484,805 - 

 
484,805 

ไม่หมุนเวยีน     
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน เอม็แอลอาร์    
 ลบร้อยละ 1 - 47,000 47,000 
รวม  1,510,685 47,000 1,557,685 

     

ปี 2559     
หมุนเวยีน        
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร เอม็ โอ อาร์ 42,057 - 42,057 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 2.80 - 7.15 450,923 - 450,923 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
   ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 

เอม็แอลอาร์ 
ลบร้อยละ 1 

 
120,000 

 
- 

 
120,000 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและบริษทั 
   หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 

 
2.65 - 15.00 

 
550,000 

 
- 

 
550,000 

ไม่หมุนเวยีน     
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน เอม็แอลอาร์    
 ลบร้อยละ 1 - 158,833 158,833 
รวม  1,162,980 158,833 1,321,813 
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ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 
 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากการซ้ือสินคา้ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
กลุ่มบริษทัจะทาํสัญญาการซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซ่ึงรายการดงักล่าวจะมีอายุไม่เกินหน่ึงปี เพื่อ
ป้องกนัความเส่ียงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ  สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้ ณ วนัท่ีรายงานเป็นรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการซ้ือท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศในปีถดัไป 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม กลุ่มบริษทัและบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอนัเป็นผลมาจาก
การมีหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 2560  2559  2560  2559 
  (พันบาท) 
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา      
เจา้หน้ีการคา้ 25 8,431 2,481 - 1,680 
ยอดรวมความเส่ียงทั้งส้ิน  8,431 2,481 - 1,680 
      

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ  - (523) - (523) 
ยอดความเส่ียงคงเหลอืสุทธิ  8,431 1,958 - 1,157 

 

ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ 
 

ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ คือความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถชาํระหน้ีแก่กลุ่มบริษทั ตามเง่ือนไขท่ี             
ตกลงไวเ้ม่ือครบกาํหนด 
 

ฝ่ายบริหารได้กําหนดนโยบายทางด้านสินเช่ือเพื่อควบคุมความเส่ียงทางด้านสินเช่ือดังกล่าวโดยสมํ่าเสมอ          
โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ทุกรายท่ีขอวงเงินสินเช่ือในระดบัหน่ึงๆ ณ วนัท่ีรายงานไม่พบว่า        
มีความเส่ียงจากสินเช่ือท่ีเป็นสาระสาํคญั ความเส่ียงสูงสุดทางดา้นสินเช่ือแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพย์
ทางการเงินแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีฐานลูกคา้จาํนวนมาก                   
ฝ่ายบริหารไม่ไดค้าดวา่จะเกิดผลเสียหายท่ีมีสาระสาํคญัจากการเกบ็หน้ีไม่ได ้
 

ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 
 

กลุ่มบริษทัมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่า    
เงินสดให้เพียงพอต่อการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั และเพื่อทาํให้ผลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสด
ลดลง 
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มูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรม 
 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินรวมถึงลาํดบั
ชั้นมูลค่ายติุธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายติุธรรมสําหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ี
ไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 

 

งบการเงนิรวม 

มูลค่า  มูลค่ายติุธรรม 
ตามบญัชี  ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

 (พันบาท) 
31 ธันวาคม 2560       
สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ดัมูลค่า        
   ด้วยมูลค่ายติุธรรม        
ตราสารหน้ีท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้        
   (กองทุนส่วนบุคคล)  121,951  -  121,951 - 121,951 
ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 3  3  - - 3 
       
31 ธันวาคม 2559       
สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ดัมูลค่า        
   ด้วยมูลค่ายติุธรรม        
ตราสารหน้ีถือไวเ้พ่ือคา้ 223,598  -  223,598 - 223,598 
ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 2,800  2,800  - - 2,800 
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ -  -  (90)  -  (90) 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

มูลค่า  มูลค่ายติุธรรม 
ตามบญัชี  ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

 (พันบาท) 
31 ธันวาคม 2560       
สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ดัมูลค่า        
   ด้วยมูลค่ายติุธรรม        
ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 3  3  - - 3 
        

31 ธันวาคม 2559        
สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ดัมูลค่า        
   ด้วยมูลค่ายติุธรรม        
ตราสารหน้ีถือไวเ้พ่ือคา้ 49,289  -  49,289 -  49,289 
ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 2,800  2,800  - -  2,800 
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ -  -  (90)  -  (90) 

  
การวดัมูลค่ายุตธิรรม 
 
เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลทีไ่ม่สามารถสังเกตได้ทีม่ีนัยสําคญั 
 
ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงเทคนิคการประเมินมูลค่าและขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดท่ี้มีนยัสาํคญัท่ีใชใ้นการวดัมูลค่า
ยุติธรรมระดบั 2 ของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน ขั้นตอนการ
ประเมินมูลค่าไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 2 (ง) 
 

ประเภท  เทคนิคการประเมินมูลค่า 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในความ  มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ีรายงาน 

   ตอ้งการของตลาดท่ีเป็นเงินลงทุน   

   เพื่อคา้และเงินลงทุนเผือ่ขาย   

สญัญาซ้ือขายเงินตรา  อตัราปิด ณ วนัส้ินปี 

   ต่างประเทศล่วงหนา้   
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45 ภาระผูกพนักบักจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
จํานวนเงินขัน้ต่ําทีต้่องจ่ายในอนาคตทัง้ส้ิน        

   ภายใต้สัญญาเช่าดาํเนินงานทีบ่อกเลกิไม่ได้        
ภายในหน่ึงปี 196,763  212,595  47,568  39,242 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 636,990  607,963  77,107  7,338 
หลงัจากหา้ปี 625,357  772,999  -  - 

รวม 1,459,110  1,593,557  124,675  46,580 

  

 (พัน) 

ภาระผกูพนัอ่ืนๆ        
เลตเตอร์ออฟเครดิตท่ียงัไม่ไดใ้ช ้      
   (เหรียญสหรัฐอเมริกา)                    - 523  - 523 

        
เลตเตอร์ออฟเครดิตท่ียงัไม่ไดใ้ช ้(บาท) 1,251  21,243  1,251  20,054 
คํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือของบริษทัยอ่ยกบั        
   สถาบนัการเงิน (บาท) 85,000  85,000  85,000  85,000 
หนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคาร (บาท) 1,650,805  2,001,747  34,876  36,567 
รวม 1,737,056  2,107,990  121,127  141,621 

 
สัญญาทีสํ่าคญั 
 
ก) บริษทัและบริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาเช่าและบริการเพ่ือเช่าสํานกังานรวมทั้งส่ิงอาํนวยความสะดวกกบับริษทั

ในประเทศแห่งหน่ึงเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยจะส้ินสุดในเวลาท่ีแตกต่างกนัจนถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 
บริษทัและบริษทัยอ่ย  ตกลงชาํระค่าเช่าและค่าบริการตามอตัราท่ีตกลงในสัญญา ซ่ึงสัญญาดงักล่าวมีเง่ือนไข
ในการต่ออายสุญัญาได ้
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ข) บริษทัยอ่ยทางออ้มแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาซ้ือข่าวกบับริษทัต่างประเทศแห่งหน่ึงเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยเร่ิมตั้งแต่
วนัท่ี 1 มิถุนายน 2559 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 บริษทัยอ่ยทางออ้มตกลงชาํระค่าธรรมเนียมตามอตัรา    
ท่ีตกลงในสญัญา ซ่ึงสญัญาดงักล่าวมีเง่ือนไขในการต่ออายสุญัญาได ้

 
ค) บริษทัย่อยแห่งหน่ึงและบริษทัย่อยทางออ้มแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาเพ่ือรับบริการเก่ียวกบัการส่งสัญญาณ

โทรทศัน์ข้ึนสู่ดาวเทียมหลายฉบบักบับริษทัในประเทศสองแห่งเป็นระยะเวลา 9 เดือน ถึง 5 ปี 11 เดือน 
โดยมีระยะเวลาส้ินสุดของสญัญาแตกต่างกนัจนถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทัยอ่ยและบริษทัยอ่ยทางออ้ม 
ตกลงชาํระค่าธรรมเนียมการใช้บริการสําหรับส่งสัญญาณโทรทศัน์ดงักล่าวเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 3.03 
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

 
ง) บริษทัย่อยแห่งหน่ึงและบริษทัย่อยทางออ้มแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาเช่ารับบริการโครงข่ายโทรทศัน์ประเภท 

ท่ีใช้คล่ืนความถ่ีภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล  ประเภทมาตรฐานความคมชัดปกติกับกองทัพบก 
เป็นระยะเวลา 14 ปี 5 เดือน โดยเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 16 มกราคม 2557 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2571 บริษทัย่อย
และบริษทัย่อยทางอ้อมตกลงชําระค่าธรรมเนียมการใช้บริการโครงข่ายสําหรับช่องรายการดังกล่าว 
เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 1,569.47 ลา้นบาท 

 
จ) บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ทาํสัญญาเช่าและบริการเพ่ือเช่าเป็นสํานักงานและห้องส่งรายการกับบริษัท 

ในประเทศแห่งหน่ึงเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2557 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 
และสามารถต่ออายสุญัญาไดอี้กรวมเป็นระยะเวลา 15 ปี บริษทัยอ่ยตกลงชาํระค่าเช่าและค่าบริการตามอตัรา
ท่ีตกลงในสญัญา บริษทัยอ่ยไดย้กเลิกสญัญาดงักล่าวตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2560 

 
ฉ) บริษทัได้ทาํสัญญาเช่าพ้ืนท่ีอาคารเพ่ือเป็นห้องส่งรายการกบัสถาบนัอุดมศึกษาแห่งหน่ึงเป็นระยะเวลา 

3 ปี 11 เดือน โดยเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2558 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัตกลงชาํระค่าเช่า 
ตามอตัราท่ีตกลงในสญัญา 

 
ช) บริษทัได้ทาํสัญญาเช่าท่ีดินเพื่อใช้เป็นลานจอดรถกบับริษทัในประเทศแห่งหน่ึง โดยตกลงชาํระค่าเช่า 

ตามอตัราท่ีตกลงในสญัญา สญัญาน้ีผลบงัคบัใชเ้ป็นระยะเวลา 3 ปี โดยจะส้ินสุดวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2561 
 

ซ) บริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้ทาํสัญญาเช่ายานพาหนะกับบริษทัในประเทศสามแห่ง โดยตกลงชําระค่าเช่า 
ตามอตัราท่ีตกลงในสัญญา สัญญาฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใชเ้ป็นระยะเวลา 3 - 4 ปี โดยจะส้ินสุดในระยะเวลา 
ท่ีแตกต่างกนัจนถึงวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2564 
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ฌ) บริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้ทาํสัญญารับบริการการวดัผลความนิยมในการรับชมโทรทศัน์ของช่องโทรทศัน ์
ในประเทศไทยกบัสมาคมในประเทศแห่งหน่ึง เป็นระยะเวลา 6 ปี โดยเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 17 ธนัวาคม 2558 ถึง
วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัย่อยตกลงชาํระค่าบริการตามอตัราท่ีตกลงในสัญญา ในระหว่างปี 2560  
ผูใ้ห้บริการได้ทาํบนัทึกแนบทา้ยสัญญารับบริการดงักล่าว โดยเปล่ียนแปลงวนัครบกาํหนดสัญญาจาก     
วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 เป็นวนัท่ี 30 กนัยายน 2566 โดยเง่ือนไขอ่ืนๆ ในสญัญาไม่เปล่ียนแปลง 

 
ญ) บริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้ทาํสัญญารับบริการการวดัผลความนิยมในการรับชมโทรทศัน์ของช่องโทรทศัน ์

ในประเทศไทยกบัสมาคมในประเทศแห่งหน่ึงเป็นระยะเวลา 6 ปี โดยเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 15 มกราคม 2559 ถึง
วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัย่อยตกลงชาํระค่าบริการตามอตัราท่ีตกลงในสัญญา ในระหว่างปี 2560  
ผูใ้ห้บริการได้ทาํบนัทึกแนบทา้ยสัญญารับบริการดงักล่าว โดยเปล่ียนแปลงวนัครบกาํหนดสัญญาจาก     
วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 เป็นวนัท่ี 30 กนัยายน 2566 โดยเง่ือนไขอ่ืนๆ ในสญัญาไม่เปล่ียนแปลง 

 
บริษทัย่อยทางออ้มแห่งหน่ึงมีภาระผูกพนัจากการให้สถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึงออกหนงัสือคํ้าประกนั 
การใชไ้ฟฟ้า ซ่ึงคํ้าประกนัโดยท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทัยอ่ยทางออ้มดงักล่าว (ดูหมายเหตุขอ้ 20) 

 
46 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 
ก) การเข้าทาํรายการจาํหน่ายทรัพย์สินเพ่ือปรับโครงสร้างธุรกิจ 
 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 6 ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2561 ผูถื้อหุ้น                     
มีมติอนุมติัการจาํหน่ายทรัพยสิ์นเพ่ือปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษทั ไดแ้ก่ เงินลงทุนในบริษทั เนชัน่ ย ูจาํกดั 
บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั และบริษทั เอ็นเอ็มแอล จาํกดั รวมถึงท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของบริษทั
ทุกรายการ อยา่งไรก็ตาม ผูถื้อหุ้นมีมติไม่อนุมติัการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทั แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง 
จาํกัด ทั้งน้ี การจําหน่ายทรัพยสิ์นท่ีได้รับการอนุมัติจากผูถื้อหุ้นดังกล่าวจะดาํเนินการโดยวิธีประกวดราคา 
(Bidding) ซ่ึงบริษทัจะดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลา 6 เดือนหลงัจากท่ีไดรั้บอนุมติั 
 
ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 2561 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัยกเลิกการอนุมติัการ
จาํหน่ายทรัพยสิ์นตามมติการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2561 ไดแ้ก่ เงินลงทุนใน
บริษทั เนชัน่ ยู จาํกดั บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั และบริษทั เอ็นเอ็มแอล จาํกดั รวมถึงท่ีดินและ             
ส่ิงปลูกสร้างของบริษทัทุกรายการ เน่ืองจากไม่มีผูส้นใจท่ีจะซ้ือทรัพยสิ์นแต่ละรายการด้วยวิธีประกวดราคา              
ในราคาท่ีไม่ตํ่ากวา่ราคาพ้ืนฐาน 
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ข) การจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการมีมติอนุมติัการจาํหน่าย                
เงินลงทุนในบริษทั เนชัน่ ย ูจาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีถือใบอนุญาตและประกอบธุรกิจมหาวิทยาลยัเนชัน่จาํนวน 
30,599,999 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 ของจาํนวนหุ้นทั้งหมดของบริษทัยอ่ยดงักล่าว ในราคาหุ้นละ 8.3824 
บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน 256.50 ลา้นบาท ตามสญัญาซ้ือขายหุน้ลงวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2561 

 
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการมีมติอนุมติัการจาํหน่ายเงินลงทุน
ทั้งหมดในบริษทั เอน็เอม็แอล จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย จาํนวนทั้งส้ิน 4,999,500 หุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 ของ
จาํนวนหุ้นทั้งหมดของบริษทัยอ่ยดงักล่าวในราคาหุน้ละ 1.80 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน 9 ลา้นบาท และฝ่าย
บริหารอยูร่ะหวา่งการเขา้ร่วมเจรจาร่วมกบัผูซ้ื้อในสญัญาซ้ือขายหุน้และสญัญาต่างๆ 
 
ค) การเพ่ิมทุนของบริษทัย่อย 
 
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง (“บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จาํกดั 
(มหาชน) จาํกดั”) เม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการของบริษทัย่อยดงักล่าวมีมติอนุมติัการเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนจาก 170,049,286 ลา้นบาท (แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 170,049,286 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็น 
390,549,286 บาท (แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 390,549,286 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคล
ในวงจาํกดั (Private Placement) ตามท่ีระบุในการประชุม ในราคา 1.40 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน 308,700,000 
บาท ซ่ึงเขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และใหเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป 

 
ง) ข้อบังคับใหม่ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยการประกาศขึน้เคร่ืองหมาย “C” (Caution) 
 

ตามขอ้บงัคบัใหม่ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“SET”) ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2561 
เป็นตน้ไป ซ่ึงหน่ึงในขอ้กาํหนดนั้นกาํหนดใหห้ลกัทรัพยข์องบริษทัท่ีซ้ือขายใน SET ท่ีมีส่วนของผูถื้อหุน้ของกลุ่ม
บริษทัและบริษทั นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของทุนชาํระแลว้ของกลุ่มบริษทัและบริษทัจะถูกประกาศข้ึนเคร่ืองหมาย “C” 
(Caution) ในวนัทาํการถดัไปหลงัจากวนัท่ีเผยแพร่งบการเงินระหว่างกาลสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 (“วนัท่ีประกาศ”) โดยผูล้งทุนจะสามารถซ้ือหลกัทรัพยข์องบริษทัดว้ยเงินสดเท่านั้น ในวนั
ทาํการถดัไปหลงัจากวนัท่ีประกาศและตราบเท่าท่ีบริษทัถูกข้ึนเคร่ืองหมาย “C” ทั้งน้ี บริษทัจดทะเบียนดงักล่าวตอ้ง
จดัทาํแผนในรายละเอียดสําหรับแกไ้ขเหตุการณ์ดงักล่าวเพ่ือช้ีแจงต่อผูถื้อหุ้น ผูล้งทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งภายใน        
15 วนั นบัแต่วนัท่ีข้ึนเคร่ืองหมาย “C” 
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47 เร่ืองอืน่ๆ 
 
 บริษทั บริษทัย่อยแห่งหน่ึง (“บริษทั กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จาํกดั”) กรรมการและพนกังานของกลุ่มบริษทั ตกเป็น

จาํเลยในคดีอาญาเก่ียวกบัการหม่ินประมาทดว้ยการโฆษณา ความผิดต่อพระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระทาํความผิด
เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และอ่ืนๆ โดยมีทุนทรัพยเ์ป็นจาํนวนเงิน 2,343 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560
คดีดงักล่าวอยูร่ะหว่างกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นตน้ ต่อมา เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2561 โจทกไ์ดถ้อนฟ้อง
จาํเลยทั้งหมด ซ่ึงศาลไดอ้นุญาตให้ถอนฟ้องและให้จาํหน่ายคดีออกจากสารบบความแลว้ คดีจึงเป็นท่ียุติและถึง
ท่ีสุดแลว้ และเม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2561 ศาลพิพากษายกคาํฟ้องของโจทกใ์นคดีของบริษทัยอ่ยดงักล่าว 

 
 บริษทัและกรรมการของกลุ่มบริษทัตกเป็นจาํเลยในคดีแพ่งเก่ียวกบัการฝ่าฝืนพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั 

พ.ศ. 2535 โดยมีทุนทรัพยเ์ป็นจาํนวนเงิน 42.5 ลา้นบาท อย่างไรก็ตาม เม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2559 ศาลจงัหวดั         
พระโขนงไดมี้คาํพิพากษาให้ยกฟ้องบริษทัและกรรมการของกลุ่มบริษทัท่ีตกเป็นจาํเลย ทั้งน้ี โจทก์ยื่นอุทธรณ์คาํ
พิพากษาดงักล่าวในเดือนมกราคม 2560 และต่อมาไดย้ื่นคาํร้องขอถอนอุทธรณ์ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2561 ในเดือน
กรกฎาคม 2561 ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคาํพิพากษาศาลชั้นตน้ โดยให้ศาลชั้นตน้รอผลของคดีถึงท่ีสุดก่อนจึงมีคาํ
พิพากษาใหม่ตามรูปคดี ผูบ้ริหารและท่ีปรึกษากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งเช่ือว่า ศาลน่าจะอนุญาตให้มีการถอนอุทธรณ์
สาํหรับบริษทั และจะทาํใหค้ดีน้ียติุสาํหรับบริษทัตามคาํพิพากษาของศาลชั้นตน้ 

 
 บริษทัและกรรมการของกลุ่มบริษทัตกเป็นจาํเลยในคดีแพ่งเก่ียวกบัการละเมิดพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ    

ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 โดยมีทุนทรัพยเ์ป็นจาํนวนเงิน 51.9 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คดีดงักล่าวอยู่
ระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นตน้ ผูบ้ริหารและท่ีปรึกษากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งเช่ือว่า ศาลจะพิพากษาคดี
ดงักล่าวเป็นคุณแก่บริษทัและกรรมการของกลุ่มบริษทั และเช่ือว่าในท่ีสุดผลเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากคดีฟ้องร้อง       
จะไม่เป็นสาระสาํคญัต่องบการเงิน 

  
 เม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2560 ศาลอุทธรณ์ได้มีคาํพิพากษาคดีแพ่งเก่ียวกบัการเพิกถอนมติของท่ีประชุมสามญั 

ผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2558 ต่อมาบริษทัไดย้ืน่ฎีกาต่อศาลในเดือนกรกฎาคม 2560 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 คดีดงักล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ผูบ้ริหารและท่ีปรึกษากฎหมาย                       
ท่ีเก่ียวขอ้งเช่ือว่า บริษทัไม่น่าจะตอ้งรับผิดชอบในค่าเสียหายท่ีจะเกิดข้ึน และเช่ือว่าผลเสียหายท่ีเกิดข้ึนจาก 
คดีฟ้องร้องจะไม่เป็นสาระสาํคญัต่องบการเงิน 
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48 การจัดประเภทรายการใหม่ 

 
รายการบางรายการในงบการเงินปี 2559 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการนาํเสนองบการเงินปี 2560 
ดงัน้ี 
 

 2559 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 
 
 

ก่อนจดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

 
จดัประเภท

ใหม่ 

 
 
 

หลงัจดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

ก่อนจดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

 
จดัประเภท

ใหม่ 

 
 
 

หลงัจดั
ประเภท
ใหม่ 

 (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน            
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 381,310  (59,751)  321,559  111,994  (21,492)  90,502 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,485,521  2,960  1,488,481  - - - 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 174,142  (2,960)  171,182  - - - 
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย  -  201,529 201,529  -  128,588  128,588 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 170,997  (141,778)  29,219  119,661  (107,096)  12,565 
เงินเบิกเกินบญัชีและ            
   เงินกูย้มืระยะสั้นจาก            
   สถาบนัการเงิน 939,431  (390,000)  549,431  882,980  (390,000)  492,980 
เงินกูย้มืระยะสั้น 160,000  390,000  550,000  160,000  390,000  550,000 
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 146,135 (119,995)  26,140 56,323 (27,729)  28,594 
รายไดร้อตดับญัชี - 119,995  119,995 - 27,729 27,729 
ภาษีขายท่ียงัไม่ถึงกาํหนด         
   ชาํระ - 226,746  226,746 - 59,565 59,565 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 248,669 (226,746)  21,923 68,380 (59,565) 8,815 
  -   -  
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 2559 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 
 
 

ก่อนจดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

 
จดัประเภท

ใหม่ 

 
 
 

หลงัจดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

ก่อนจดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

 
จดัประเภท

ใหม่ 

 
 
 

หลงัจดั
ประเภท
ใหม่ 

 (พันบาท) 
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ            
กาํไรจากการจาํหน่าย          
   เงินลงทุน 1,228  (1,228)  -  - - - 
รายไดอ่ื้น 60,838  1,228  62,066  - - - 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 690,178  (2,950)  687,228  411,803 (2,950) 408,853 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า          
   ของสินทรัพย ์ -  2,950  2,950  - 2,950 2,950 
  -   -  
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